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Pieter De Nefstraat 4 T 014 41 17 02 directie@sjt-lager.be 
2300 Turnhout   www.sjt-lager.be 

Turnhout, 8 mei ‘20 
 
Betreft: Maatregelen bij de heropstart  
 
 

Beste ouder(s), 
 
 

Wie start opnieuw op school vanaf 15 mei 2020? En op welke dagen gaan ze 
naar school? 
 
Op vrijdag 15 mei ’20 starten de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar opnieuw. We 
kiezen ervoor om de klassen in 2 groepen op te splitsen. Groep A: deze leerlingen komen in 
de voormiddag naar school. Groep B: deze leerlingen komen in de namiddag naar school.  
 
Of je kind in de voormiddag of namiddag naar school moet komen, zal door de 
klasleerkracht worden meegedeeld. 
 
De lesuren zijn: 
 

Groep A: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voormiddag: 8.30 – 11.30 uur 
Groep B:  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag namiddag: 12.30 – 15.30 uur 
 
Woensdag komen de leerlingen niet naar school maar werken ze aan taken die ze van de 
klasleerkracht meekrijgen.  
 
 
Hoe houden we de school veilig? 
 
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De maatregelen die 
we zullen nemen om deze veiligheid te garanderen, zetten we hieronder op een rij:  
 

• Social distancing: we houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
 

• Leerkrachten dragen mondmaskers en handschoenen wanneer de social distancing 
niet gegarandeerd kan worden.  
 

• Leerlingen van de lagere school moeten geen mondmasker dragen. 
 

• Leerlingen zullen bij het binnenkomen van het schoolgebouw/speelplaats handgel 
krijgen om hun handen te ontsmetten.  
 



• ‘s Morgens en na schooltijd wordt de speelplaats opgesplitst in vakken per leerjaar 
zodat de leerlingen in hun eigen bubbel kunnen spelen. 
 

• Bij het binnenkomen van de klas, het verlaten van de klas, bij elk toiletbezoek en bij 
het niezen en/of hoesten wassen de leerlingen hun handen.  
 

• Elk leerjaar heeft een aparte speeltijd. 
 

• Elke leerling brengt mee: 
o eigen flesje water of een drinkbus (geen blikjes of brikjes) 
o eigen papieren zakdoekjes 

 
• Jammer genoeg kunnen we verjaardagstraktaties momenteel niet toestaan. 

 
 

Openingsuren van de school:  
 

• In de voormiddag is de schoolpoort open van 8.00 uur tot 11.45 uur. 
De lessen in de voormiddag starten om 8.30 uur en eindigen om 11.30 uur.  
Om 11.30 uur worden de leerlingen opgehaald of gaan ze alleen naar huis.  
 

• In de namiddag is de schoolpoort open van 12.15 uur – 16.00 uur. 
De lessen in de namiddag starten om 12.30 en eindigen om 15.30 uur.  
Om 15.30 uur worden de leerlingen opgehaald of gaan ze alleen naar huis. 
 

• Wie vroeger of later opvang nodig heeft, contacteert de school. We proberen samen 
een regeling te treffen.  
 

• Inschrijven bij Gabbers en CO moet gebeuren via mail : kinderopvang@turnhout.be. 
 

 
Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school? 
 

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

• Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.  

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de 

speelplaats. 
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Hoe wordt de noodopvang georganiseerd? 
 
De noodopvang blijft doorgaan onder dezelfde voorwaarden: 
 

• Welke kinderen vangen we op:  
o Kinderen van ouders die niet thuis werken. 
o Kinderen van ouders die werken in een cruciale sector of in een sector die 

opnieuw opstart. 
 

• Wanneer een kind naar de noodopvang komt, vragen we van beide ouders een attest 
van de werkgever. Dit attest bezorg je aan de directie. 
 

• Als je kind naar de noodopvang komt, moet je vooraf inschrijven. Je doet dit per mail 
(directie@sjt-lager.be) of telefonisch (014 41 17 02). Gelieve enkele dagen op 
voorhand in te schrijven. 
 

• Twijfel je of je kind naar de noodopvang kan? Neem dan contact op met onze school. 
 
 
Wat als je kind ziek is? 
 

• Zieke kinderen moeten thuisblijven. 
 

• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin 
corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven.  
 

• Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? 
Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of 
verder thuis blijft leren. 
 

• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 
immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende 
arts anders oordeelt. 
 

• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je 
dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. 
Die zal beslissen of je kind moet getest worden.  
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Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15 mei?  
 
De leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar krijgen verder via “preteaching” nieuwe leerstof 
zodat ze kunnen blijven leren op afstand. Voor hen verandert er nog niets.  
 
Hun leerkrachten zijn vanaf 15 mei ook allemaal op school. Hierdoor is het mogelijk dat deze 
leerkrachten niet meteen bereikbaar zijn. 
 
 
 
Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?  
 

• We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een 
evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.  
 

• Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan 
niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te 
oefenen. 

 
• Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te 

bewijzen wat ze kunnen.  
 

• Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet 
uitgevoerd worden. Dat is overmacht.  

 
 
 
Hoe bereid je als ouder je kind voor? 
 

• Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan.  
 

• Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat 
nu nog niet kan.  
 

• Heeft uw kind het moeilijk? Neem dan contact op met de klasleerkracht of 
zorgleerkracht. 

 
 
 



 Meer informatie:     
 

• Vrijdag 15 mei ’20 zal een “pilootdag” zijn. Op het einde van de dag evalueren we 
het verloop en sturen we de werking bij waar nodig.   
 

• Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?   
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders  
 

• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be   
 
 
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groeten  
 
De directie en het BSD-team 
 
 
 
 
 
 

[Adres bestemmeling] [datum]
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