
Beste ouder, 
Zoals afgesproken stuur ik u een laatste update i.v.m. de heropstart van de gehele lagere school.  

DRAAIBOEK HEROPSTART LAGER ONDERWIJS  
1 RISICOANALYSE 
In onze school werd een risicoanalyse uitgevoerd. Deze voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften waardoor onze school geopend 
kan worden voor het aanbieden van onderwijs. 
2 LESMOMENTEN 
Zie rooster: 

Maandag  
(4 klasgroepen+ de 
kleuterafdeling) 

Dinsdag  
(4 klasgroepen+ de 
kleuterafdeling) 

Woensdag                 
(3 klasgroepen+ de 
kleuterafdeling) 

Donderdag               
(4 klasgroepen+ de 
kleuterafdeling) 

Vrijdag                           
(3 klasgroepen+ de 
kleuterafdeling) 

 

L5 L6 L5 
School uit om 
11.30 

L5 L6 -Onmiddellijk naar de klas tussen 8.10 en 8.30 
-Pauze 10.00 – 10.15 
-School uit 11.40 

L1 + L2 L1  L1 + L2 L1 
 

-Onmiddellijk naar de klas tussen 8.20 en 8.45 
-Gezamenlijk pauze op 1 speelplaats 10.15 – 
10.30 
-School uit 11.50 

 L3 
 

L3 + L4 
School uit om 
11.35 

 L4 - Onmiddellijk naar de klas tussen 8.20 en 
8.45 
-Pauze 10.30 – 10.45 
-School uit ten laatste om 11.55 

 L6   L6 
School uit om 
15.05 geen pauze 
in de namiddag 

-Start lessen om 13.00 
- Pauze 14.40 – 14.55 
-School uit 15.40 

L4  L2  L3   -Start lessen om 13.10 
- Pauze 14.55 – 15.10 
-School uit 15.45 



 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN & VERLOOP VAN DE SCHOOLDAG 

1. Elke groep start op een ander moment. Voor het juiste uur gelieve het rooster bovenop te gebruiken. 
2. Wie vóór het groene uur (zie rooster bovenop) zijn zoon/dochter op school afzet, dient gebruik te maken van de 

voorschoolse opvang De Jutter (gelieve vooraf in te schrijven, meer info op http://www.depanne.be/dienst-buitenschoolse-
kinderopvang ) 

3. Gelieve één per één aan te schuiven op het voorplein tot aan de ingangspoort. Respecteer de nodige afstand door 
gebruik te maken van de wachtmarkeringen op de grond. (Dit om samenscholingen te voorkomen.) 

4. Neem afscheid aan de poort. De handen van uw zoon/dochter worden aan de ingang ontsmet.  
5. De leerkracht die aan het onthaal staat, zal uw kind doorverwijzen naar zijn/haar klaslokaal. De leerlingen blijven les krijgen 

in het lokaal van juf Veerle. Daar kunnen de leerlingen op een veilige afstand van elkaar zitten. 
6. Uw kind mag tijdens de dag een mondmasker dragen, maar het is niet verplicht.  
7. Wij vragen uw kind om ten alle tijden de richtlijnen van de klasleerkracht op te volgen. 
8. De leerlingen blijven de gehele dag door in hun vaste bubbel. Ze hebben een vaste plaats in de klas en de rij. De leerlingen 

spelen per bubbel op een afgebakende speelplaats, weg van de andere bubbels. Alle klassen hebben hun eigen toiletten 
die verschillende malen per dag ontsmet worden. 

9. Tussendoortje: breng een koek mee van thuis.  
10. Het verlaten van de school gebeurt (nog steeds) via de uitgang van de lerarenparking/fietsberging (houten poort 2) en 

volgens de aangeduide route. Het is toegestaan dat er één ouder wacht en dit in het groene vierkant op het wachtplein.  
11. Uw kind kan terecht bij de noodopvang van de gemeente buiten de lesmomenten, mits reservatie. Reserveer via de school 

uw plaatsje ten laatste op maandagmorgen voor de volledige week erna. Met andere woorden: Wie van de opvang wilt 
genieten tijdens de week van 8 juni, dient ten laatste op maandag 1 juni zijn/haar plaats te reserveren.   
De opvang gaat door op onze school en is gratis. Een opvangbubbel bestaat uit maximum 14 kinderen.  
Wie zich vooraf niet inschrijft, kan niet van de opvang genieten. 

12. Indien uw kind op school blijft over de middag, dient u als ouders een lunchpakket met water/sapje te voorzien. Het 
middagmaal wordt verplicht in de vaste opvangbubbel (>gemeente) genuttigd.  

13. U kunt ook terecht bij de Jutter indien uw kind langer op school moet blijven (dus na 15u45). Gelieve de opvang via de 
Jutter zelf te organiseren. Ook ’s avonds gaat de opvang van de Jutter door op de eigen campus. 

14. Vanaf het eerstvolgende lesmoment wordt er niet meer aan pre-teaching gedaan. 
Kinderen die niet naar school wensen te komen, kunnen wel nog een bundel krijgen om thuis zelfstandig af te werken. 
(Gelieve af te spreken met de klasjuf.) 



4 ANDERE BIJZONDERHEDEN 

15. Het secretariaat is maar beperkt en bij hoogdringendheid toegankelijk.  
Ouders worden enkel op school toegelaten na afspraak. 
Ouders dienen nog steeds een mondmasker te dragen als ze het schooldomein betreden.  

16. Bij koorts of ziekte gelieve uw kind zelf thuis op te vangen. 
17. Wanneer uw zoon of dochter ziek wordt op school, bellen we u op en vragen wij u om uw kind onmiddellijk af te halen. 
18. Indien uw kind het coronavirus heeft, gelieve de school onmiddellijk op de hoogte te brengen. 
19. Hebt u nog vragen? Bel of mail me gerust tijdens de schooluren. 

4. TOT SLOT … 

Graag wil ik even verduidelijken waarom ik uw kind niet fulltime naar school laat  komen: 
 

- We zouden graag iedereen zoveel mogelijk ontvangen, alleen … we willen dat doen op een veilige en verantwoorde 
manier en daarom passen we de nodige veiligheidsmaatregelen toe. Daarom heb ik getracht om een gulden middenweg 
te zoeken om ons onderwijs in deze laatste maand vorm te geven en hierbij de veiligheid maximaal te waarborgen. 

- De Burgemeester van De Panne vraagt eveneens aan alle lagere scholen van De Panne om op een veilige manier op te 
starten, dit omdat hij zich bekommerd om de inwoners van zijn gemeente. Alle lagere schoolkinderen mogen, met een 
maximum van 4 halve dagen, terug naar school toe. De social distance van 1,5 meter dient ten allen tijde toegepast te 
worden in de klaslokalen om besmetting te voorkomen. Ook de bubbels blijven behouden om bij besmetting zo snel 
mogelijk de contactopvolging te kunnen opstarten. 

- Vele scholen uit onze Scholengroep werken de laatste maand van het schooljaar op deze wijze omdat we op deze manier 
de school tussendoor grondig kunnen reinigen/ontsmetten. De Algemeen Directeur en de preventie-adviseur staan dan ook 
voor de volle 100% achter deze beslissing. 

 
Zorg goed voor uzelf en uw naasten. 
 
Met vriendelijke groetjes, 
Saskia Ghysel                                                                                                                                                                                                                                      
Directie GO! BS De Tuimelaar 
Verenigingstraat 17, 8660   De Panne 
058/413 313 - 0497/43.03.48 
dir.bsdepanne@go-scholengroepwesthoek.be 
www.detuimelaar.be 


