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Antwerpen, 27 mei 2020 
 

Beste ouders 

 

Sinds maandag 18 mei 2020 is onze school weer veilig en geleidelijk heropgestart.  

Vorige week kwamen twee groepen van het 6de leerjaar beurtelings naar school en deze 

week komen klas 1A en klas 1B om de beurt naar school, alsook nog 1 groep van het 6de 

leerjaar. Voor de kinderen die thuis zijn en niet naar school mogen komen, blijven wij 

inzetten op leren vanop afstand. 

 

Om deze heropstart veilig te laten verlopen, heeft de school een plan opgemaakt. Bij de 

opmaak van dit plan houden wij rekening met de veiligheid, de preventieve maatregelen, 

onze infrastructuur en het aantal beschikbare leerkrachten. Op de gele brief in bijlage vindt 

u de planning waarop u kan aflezen welke klassen of groepen leerlingen wanneer naar 

school mogen komen voor de huidige periode tem 12 juni 2020. De klassen 4A en 4B 

worden telkens verdeeld in twee groepen die beurtelings naar school komen. Voor de 

leerlingen van deze klassen is in bijlage een blauwe brief bijgevoegd waarin u kan 

terugvinden tot welke groep uw kind behoort.  

 

Vanwege de tijdelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, 

moeten wij de school helemaal anders organiseren. Meester Peter maakte samen met 

enkele bereidwillige kinderen, ouders en leerkrachten een filmpje dat toont hoe een 

lesvoormiddag op school verloopt. Ik wil u vragen dit filmpje samen met uw kind te bekijken 

zodat u en uw kind goed voorbereid zijn wanneer uw kind weer naar school mag komen. 

Hieronder vindt u de link en de QR-code die u leiden naar het filmpje:   

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fu7tX9C0yZm6

mML9cf8_AW78MJ0KMVrR/view?usp=sharing  

 

 

Verdere inzichten in de wetenschap en adviezen van het ministerie van onderwijs maken 

dat er binnenkort mogelijks weer meer kinderen naar school mogen. Hierover moet de 

Nationale Veiligheidsraad echter nog beslissingen nemen. De planning tot en met 12 juni 

2020 vindt u op de gele brief in bijlage. Voor de planning vanaf 11 juni 2020 hebben wij 

twee scenario’s opgemaakt afhankelijk van wat mag en kan op school. In beide scenario’s 

trachten wij om alle klassen en groepen minstens een voormiddag naar school te laten 

komen voor het einde van het schooljaar. Zodra bepaald is welk scenario wij zullen 

hanteren, zal u een brief ontvangen via de post met een planning tot einde schooljaar. 

U mag deze brief volgende week of uiterlijk maandag 8 juni 2020 verwachten.  

U vindt ook steeds de meest actuele informatie op onze website www.sint-henricus.be  
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Kinderen die niet naar school mogen komen, blijven thuis en werken zoveel als mogelijk 

aan de taken die zij van de leerkrachten krijgen. Dit kunnen werkbundels zijn of online 

taken en lessen. Bundels die klaar zijn mag u in de namiddag inleveren via de brievenbus 

aan de Oudesteenweg 81 (aan de groene poort).  

 

Voor de noodopvang van kinderen waarvan de ouders werken in een cruciale sector of 

een sector die heropstart, zullen wij samenwerken met IBO Nova. De noodopvang zal ook 

tijdens de eerste twee weken van juni plaatsvinden in IBO Nova. Ouders die eerder een 

beroep deden op de noodopvang, vinden bij deze brief een bijlage met instructies voor de 

aanvraag van noodopvang in IBO Nova. Ouders die vragen hebben over de opvang van 

hun kind(eren), kunnen contact opnemen met de school op het nummer 03 226 37 79.  

 

Zowel op school als thuis leert uw kind enorm veel bij. In normale tijden houden wij op 

school regelmatig toetsen en observaties en informeren wij ouders over de vorderingen 

van hun kind(eren) via rapporten en oudercontacten. Gezien de huidige maatregelen zien 

wij ons genoodzaakt om een andere manier van evalueren, adviseren en rapporteren uit 

te werken. Een werkgroep van leerkrachten neemt dit op en in een volgende brief zal ik 

verslag uitbrengen over de aanpak die wij voorstellen. Mocht u omtrent evaluatie,  

rapportering en oudercontacten vragen of suggesties hebben, mag u deze steeds per mail 

of via telefoon overmaken. 

 

Hieronder en op de volgende pagina’s licht ik verder toe hoe het schoolgebeuren tijdens 

de heropstart zal verlopen. Wij doen er alles aan om deze heropstart veilig en stapsgewijs 

te laten gebeuren en danken u bij voorbaat voor uw medewerking daarbij.  

Voor verdere toelichting of vragen staan de leerkrachten en ikzelf u graag te woord.  

 

Zorg goed voor uzelf en uw naasten!  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Cedric Van der Linden 

directeur 

 

*  *  * 

 

plan van aanpak voor een veilige en gefaseerde heropstart 
 

organisatie op school voor klassen/groepen die naar school mogen komen 

De kinderen komen op school aan tussen 8.15 uur en 8.30 uur. De lessen starten om 8.30 

uur en eindigen om 12.05 uur. In de namiddag zijn er geen lessen. De kinderen verlaten 

de school tussen 12.05 en 12.15 uur. Wij vragen iedereen om stipt aanwezig te zijn en op 

de weg naar school of naar huis, steeds een afstand van 1,5 meter te houden van 

anderen.  

De kinderen komen al dan niet vergezeld van een ouder binnen langs de poort aan de 

Oudesteenweg 81 (groene poort) en wandelen van cirkel naar cirkel door naar de 

speelplaats. De cirkels staan op een veilige afstand van elkaar. Op de speelplaats worden 

de kinderen onthaald. Vervolgens wandelen ouders op veilige afstand van elkaar door en 

verlaten het gebouw langs de poort aan de Oranjestraat 30 (bruine poort aan de turnzaal). 

Aan ouders die een of meerdere kinderen naar school brengen, vragen wij om in de mate 

van het mogelijke enkel het kind of de kinderen die op school moeten zijn, mee te brengen. 

De andere kinderen blijven thuis.  



 

 

Ouders die hun kind(eren) na schooltijd ophalen, komen ook binnen langs de poort aan de 

Oudesteenweg 81 (groene poort) en wandelen van cirkel naar cirkel naar de speelplaats 

door. Daar worden de kinderen opgehaald. Vervolgens wandelen de ouders samen met 

hun kind(eren) op veilige afstand van anderen door en verlaten het gebouw langs de poort 

aan de Oranjestraat 30 (bruine poort aan de turnzaal). Kinderen die alleen naar huis gaan, 

zullen het gebouw verlaten via de poort aan de Oranjestraat 30.  

 

Wij houden het veilig op school! 

De veiligheid van onze leerlingen en onze leerkrachten en medewerkers is het 

belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig 

mogelijke schoolomgeving.  

• De leerlingen krijgen les in kleinere groepen van 8 tot maximaal 12 leerlingen, 

afhankelijk van de grootte van het lokaal.  

• Wij werken met vaste groepen (contactbubbels) en die groepen blijven zo veel als 

mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De 

verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.  

• Elke groep krijgt twee vaste leerkrachten toegewezen.  

• De leerlingen zullen in groepen en onder begeleiding van hun leerkrachten naar het 

toilet gaan en een pauze nemen. Er is geen speeltijd zoals anders.   

• De lessen gaan door in de voormiddag. In de namiddag worden alle lokalen en ruimtes 

die gebruikt zijn gereinigd, ontsmet en klaargemaakt voor de lessen van de dag erop.  

• Leerkrachten en kinderen houden een afstand van minstens 1,5 meter van elkaar. Dit 

gebeurt overal: in de klas, in de gangen, in de toiletten en op de speelplaats.  

• De leerlingen dragen geen mondmasker. De leerkrachten dragen een mondmasker of 

geven les vanop een voldoende afstand van minstens 1,5 meter. 

• Bij het betreden van het schoolterrein ontsmet iedereen de handen. De leerkrachten en 

leerlingen wassen de handen bij het betreden van de gebouwen. Er wordt aan 

iedereen gevraagd om regelmatig en na elk toiletbezoek of elke pauze de handen te 

wassen en te ontsmetten met ontsmettingsmiddel.  

• De school voorziet aan elke inkom ontsmettingsmiddel voor de handen. In elk lokaal is 

ontsmettingsmiddel voor de handen aanwezig alsook ontsmettingsmiddel voor 

oppervlakken.  

• De lokalen worden regelmatig verlucht. Meubilair, werkmateriaal en vloeren worden 

dagelijks grondig gepoetst. 

 

Ook u kan als ouder meewerken aan de veiligheid op school!  

• Als ouder bent u verplicht om een mondneusbedekking (bv mondmasker) te dragen 

wanneer u het schoolterrein betreedt.  

• Houd 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang van de school.  

• Wilt u praten met iemand van het schoolteam, maak dan een afspraak via de telefoon 

of via e-mail. 

 

Wat als uw kind ziek is?  

• Zieke kinderen moeten thuisblijven. Ook zieke ouders blijven thuis.  

• Is iemand van uw gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van uw gezin 

corona? Dan moet/moeten uw kind/kinderen 14 dagen thuisblijven. Verwittig de school 

en volg de procedure die beschreven staat op de webpagina: https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf  

• Wordt uw kind ziek op school? Dan brengen wij het in een apart lokaal en houden wij 

toezicht. Wij vragen u dan om uw kind op te halen. U neemt vervolgens telefonisch 

contact op met de huisarts die zal beslissen of uw kind moet getest worden.  
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Wat als u, uw kind of een gezinslid behoort tot de risicogroep?  

• De risicogroep wordt als volgt omschreven:  

o personen ouder dan 65 jaar 

o kinderen of volwassenen met diabetes en/of ernstige obesitas 

o kinderen of volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of 

nieraandoeningen 

o kinderen of volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder 

behandeling) 

• Behoort uw kind tot de risicogroep, dan beslist de behandelende dokter of uw kind de 

lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren. 

• Behoort iemand van uw gezin tot de risicogroep, dan beslist de behandelende arts van 
dit gezinslid of uw kind/kinderen de lessen op school kan/kunnen volgen of verder thuis 
blijft/blijven leren. 

 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  

• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 

• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt 

de gepaste maatregelen. 

• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had en hoe lang en hoe 

intens deze contacten waren. Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of een laag 

risico contact gaat.  

• Is uw kind een hoog risico contact van de besmette persoon, dan moet uw kind 14 

dagen thuisblijven en neemt u twee keer per dag de temperatuur van uw kind. Krijgt uw 

kind ziektesymptomen dan moet u de huisarts telefonisch contacteren.  

• Is uw kind een laag risico contact van de besmette persoon, dan mag uw kind naar 

school blijven gaan. Laat uw kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Uw 

kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale 

contacten en verplaatsingen. Krijgt uw kind ziektesymptomen dan moet u de huisarts 

telefonisch contacteren.    

• Wordt u niet gecontacteerd door het CLB, dan mag uw kind verder naar school blijven 

gaan. 

• Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen wij om naar huis te gaan en om de 

huisarts telefonisch te contacteren.    

 

Wat leren de leerlingen en hoe gaan wij hen opvolgen?  

• Wij beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen en wij zorgen voor gevarieerd 

aanbod.  

• Wij zorgen voor een evenwicht tussen de lessen die op school gegeven worden en 

nieuwe leerstof, taken en oefeningen die thuis verwerkt worden.  

• Uitstappen, pedagogische studiedagen en sportdagen gaan niet meer door dit 

schooljaar.  

• Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie en wij geven alle leerlingen alle kansen om te 

tonen wat ze kunnen.  

 

Hoe bereidt u als ouder uw kind voor wanneer het naar school mag?  

• Praat met uw kind en stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit uw kind in 

een klas/leerjaar dat nog niet terug naar school mag, leg dan uit waarom dat nu nog 

niet kan.  

• Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan, neem dan contact op met de 

leerkrachten van uw kind of met het secretariaat van de school op het nummer 03 226 

37 79.  

 


