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Betreft: Toelichting draaiboek schooldag lagere school vanaf dinsdag 2 juni 2020 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Na heel lang wachten kregen we uiteindelijk onze definitieve richtlijnen.  Binnen het 

crisisteam van de school werd het advies van de overheid zo goed mogelijk opgevolgd om 

zo de veiligheid van eenieder te garanderen.  Heeft u vragen bij het lezen van het 

draaiboek, contacteer dan de klasjuf of het beleidsteam via mail of telefoon.  We proberen u 

zoveel mogelijk te verduidelijken.   

Om u een beeld te geven van de dag hebben we een volledig dagverloop hieronder 

geschetst.  Onze juffen maakten een mooi bijpassend filmpje op youtube om dit te 

verduidelijken.  U kan het via deze link vinden: https://youtu.be/rbn1Dhdhng8 

We zijn klaar voor de start.  Welkom terug! 

Team ‘de Vlinder’. 

 
Draaiboek van een lesdag 

Vanaf dinsdag 2 juni komen alle leerjaren terug naar school. 

Elke klas wordt in een X en een Y groep verdeeld.  Elke groep komt 2 dagen naar school. 

We houden rekening met broers/zussen die reeds in een groep zitten (1ste, 2de en 6de 

leerjaar) zodat kinderen van hetzelfde gezin op dezelfde dag op school zijn.  De 

klasverdeling wordt u bezorgd door de klastitularis via de app Klasbord. 

 

Begin van de dag 

- De ouders worden gevraagd in de auto te blijven zitten tot 8.30 u. 

- De poorten gaan open vanaf 8.30 u.  

- Ouders brengen, indien ze dit wensen, hun kind tot aan de zwarte poort. 

- We vragen hen rekening te houden met het éénrichtingsverkeer en social distance. 

- De ouders verlaten de oprit onmiddellijk na het afzetten van hun kind. 

- De leerlingen lopen meteen via de éénrichtingsweg door naar de toiletten. Daar 

wassen ze hun handen.  De andere leerlingen wachten eventjes aan de deur.   

Als de leerlingen klaar zijn met hun handen wassen, gaan ze naar hun klas waar de 

juf hen opwacht. 

- Leerlingen van het 2de , 3de en 4de  leerjaar gebruiken de hoofdtrap, het 5de en 6de 

leerjaar de trap aan ‘ingang oost’. 

 

Speeltijd voormiddag 

- De leerlingen hebben hun handen in de klas gewassen voor ze naar buiten gaan.  

- De A-klassen spelen van 10.10 u. – 10.25 u. 

De B-klassen spelen van 10.25 u. – 10.40 u. 

- Elke contactbubbel krijgt een aparte zone toegewezen om te spelen.   

- Na de speeltijd gaat de juf met haar leerlingen via de toiletten naar de klas. 

- Er worden wasbakken met 20 kraantjes voorzien om het handen wassen vlotter te 

laten verlopen. 

 
  

https://youtu.be/rbn1Dhdhng8
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Middag 

- Alle leerlingen die thuis gaan eten, gaan zelfstandig naar de parking of fietsenpoort.  

Ouders mogen tot aan de zwarte poort komen.  We vragen rekening te houden met 

de Social distance en het éénrichtingsverkeer. 

- De andere kinderen eten ondertussen in de klas.  

- Om 12.15 u. gaan alle kinderen buiten spelen in aparte speelzones. 

- De ouders worden gevraagd om hun kind terug naar school te brengen vanaf 13 u. 

 

Speeltijd namiddag 

- De leerlingen hebben hun handen in de klas gewassen voor ze naar buiten gaan.  

- De A-klassen spelen van 14.10 u. – 14.25 u. 
De B-klassen spelen van 14.25 u. – 14.40 u. 

- Elke contactbubbel krijgt een aparte zone toegewezen om te spelen.   

- Na de speeltijd gaat de juf met haar leerlingen via de toiletten naar de klas. 

- Er worden wasbakken met 20 kraantjes voorzien om het handen wassen vlotter te 

laten verlopen. 

 

Einde van de dag 

- De leerkrachten brengen de kinderen tot op de parking van het sportpark. 

- Ouders mogen tot aan de zwarte poort komen. We vragen hen te letten op de social 

distance!  

 
 

 

 


