Draaiboek heropstart school
1. Uitgangspunten
De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde
Leerlingen
social distancing
Zeep aanwezig in sanitaire blokken
vraag om eigen zeep(pompje) mee te brengen
Desinfecterende alcohol/klas
Mondmasker is aan te raden
Leerkracht
social distancing
zeep is voorhanden door school
Desinfecterende alcohol/klas
Mondmasker door school
Gezichtsschermen worden aangekocht
Social distancing blijft gehandhaafd.
Klas
1 leerkracht per lokaal
13 lln per groep of 4 groepen per leeftijd
Geen stagiairs
Teamlokaal
max 4 collega 's per keer.
Refter
max 10 collega 's
Stagiairs worden ingeschakeld bij het pre-teaching voor leerlingen uit 3de, 4de en 5de leerjaar.
Toiletten
Max 2 leerlingen

Zieke kinderen en zieke personeelsleden
leerling
blijft thuis
er hoeven geen registraties te gebeuren
is de leerling een risicoleerling?
blijf thuis
volg verder het afstandsonderwijs.
leerkracht
blijf thuis
verwittig de school
verwittig de huisarts
ga in quarantaine
Is één van de huisgenoten ziek, blijf thuis.
ben je een risicopatiënt
raadpleeg je arts
verwittig je directie. Er kan een oplossing gezocht worden.
WIE ZIEK WORDT OP SCHOOL
Leerling
Breng de leerling naar het lokaal van de juf Hilde / juf Inge / juf Evy
Houd afstand
Trek alle beschermende kledij aan
beschermende overal
gezichtskap
mondmasker
handschoenen
Neem de temperatuur van de leerling
Verwittig de logistiek / secretariaat
Blijf in de buurt van de leerling tot een collega van team logistiek aanwezig is
Leerkracht
Verwittig jouw teamleider
Ga onmiddellijk naar huis in quarantaine en verwittig de huisarts
Vul jouw tracingdocument verder aan
Vermeld naast de teamleden ook
leerlingen
externe ontmoetingen

2. Organisatie in functie van productiviteit
focus op essentiële leerstof wiskunde, taal, spelling, Frans
Bijzondere leermeesters worden ingeschakeld bij de ontdubbeling van de klassen
Geen vrije uren
leerlingen zijn het productiefst in de voormiddag. Zeker tijdens de warme zomermaanden die op ons afkomen.
3. Flexibiliteit in het aanbod
Maximumcapaciteit van de school is 22 lokalen X 12 leerlingen = MAX 264 leerlingen
Opstart economie = stijgende druk op de scholen MAAR: Thuiswerken blijft essentieel
PRIORITEIT in volgorde=
1. 6de lj
2. 1ste lj
3. 2de lj
4. Opvang
Lesgeven voor de klas in combinatie met digitaal lesgeven = keuze voor de ouders.
Leerlingen in de opvang moeten ook de kans krijgen hun werk te maken, instructies te bekijken. Indien nodig op de laptops van
de leerkrachten die geen klasopdracht hebben.
Refter wordt ook uitgerust met computers. Turnzaal wordt uitgerust met 16 banken en stoelen.
HEROPSTART door het inzetten van TEAMS
Principes
Elk team bestaat uit 5 à 6 collega 's
Elk team werkt autonoom en communiceert via team Beleid
Elk team is vanaf 15/05 FT aanwezig op school.
Communicatie gebeurt digitaal, GSM, Whatsapp, zoom,…
Elk team is verantwoordelijk voor één bepaald aspect van de heropstart
Teams werken in hun eigen zone en vermijden onderling contact
Elk team heeft een teamleider
Team onthaal/opvang
Team beleid/logistiek
Team veiligheid
Team 1ste
Team 2de
team 6de
Team onthaal/opvang/toezicht aanwezig op school om 7.45 uur.
Juf Lynn, Juf Cindy, Juf Ingrid, Juf Joke, juf Freya, Juf Ines, Juf Els, juf Inneke, Meester Dieter, juf Isabel, Sara VDS, juf Joni, Juf Elke,
Juf Pat, Juf Edith, Tom, Evelien
teamleider Els C.
Start om 8.00 uur.
3 personen ingang Halleweg, 3 personen ingang Panorama, 2 persoon opvang turnzaal, 2 personen opvang kleuterzaal
De leerlingen worden vanaf 8.00 uur aan de schoolpoort(en) onthaald.
De kinderen van de lagere school worden doorverwezen naar een gang /klas. Tot nader order blijft dit hun klas
1ste leerjaar
gang benedenverdieping klassen 1A, 1B, 2A, 2B
2de leerjaar
gang bovenverdieping klassen 3A,3B, 5A,5B
6de leerjaar
gang 6de + gang 4de
Opvang andere leerjaren
turnzaal, refter, computerklas
Opvang kleuters
kleuterzaal + kleuterklassen.
Om te voorkomen dat de leerlingen uitbundig mekaar begroeten laten we hen niet op de speelplaats. We laten ze meteen naar
de klas gaan. Jongste kleuters begeleiden!
Team beleid is aanwezig in de gangen
De ouders mogen het domein niet betreden!!
Ook derden zijn NIET TOEGELATEN!!
Nadat de lessen zijn gestart staat het team in voor de opvang van de kleuters en de leerlingen uit de andere leerjaren.
Zij begeleiden ook de speeltijden.
De poorten worden gesloten. Wie binnen wil, dient zich via het telefoonnummer dat geafficheerd wordt aan te melden.
Iemand van het team onthaal zal de poort openmaken of postvatten aan de poort.
Regeling speeltijden zie verder. (Uit te werken door Kristin in tijden en zones)
Registratie van de leerlingen gebeurt in de klas via smartschool.
Leerkrachten die in de problemen komen om hun peuters naar de crèche te brengen, kunnen terecht in de tijdelijke crèche die
de school zal inrichten in het lokaal van juf Lynn.
Dit onder het toezicht van Juf Lynn.
Het team zorgt ervoor dat de teamleden de nodige tijd krijgen om hun preteaching en zoomsessies verder te zetten.
Team beleid/logistiek aanwezig en start om 7.45 uur
Bart, Kristin, Joke
Teamleider: Bart
zorgt voor bestellingen, communicatie met ouders, materialen, organisatie speeltijden, …
verwittigt ouders, is verantwoordelijk voor herschikkingen, kan ingezet worden als ….
bij aanvang aanwezig in de gangen om de leerlingen verder naar hun klaslokaal te brengen
Opvolgen richtlijnen regering
crisiscentrum
Voorbereiding afsluiten huidige schooljaar + opstart schooljaar 2020 / 2021

Team veiligheid / aanwezig en start om 7.45uur.
Sam, Els verbist, Karlien, Stig, Inge, Marleen, Jeroen, Nat, Annelies VD
Teamleider = Inge
Op regelmatige basis, na elke speeltijd en tussendoor ontsmetten van tafels, klinken, computers, copiers, digiborden,
bordpennen…
Bijvullen van zeeppompen, desinfecterende alcoholgel,…
Handen kinderen ontsmetten bij het betreden en verlaten van het gebouw
binnenkomen na de speeltijd
na toiletbezoek
Na hoesten en niezen
Geeft instructies betreffende het dragen van mondmaskers
hangt overal de nodige affiches en geeft hier uitleg en instructie over aan collega 's en leerlingen
organiseert enkele richting, wijst elk team zijn eigen sanitair blok aan.
zorgt voor voldoende ontsmettingsvloeistoffen in de toiletten van de collega 's
Bewaakt het aantal leerlingen in de toiletten
Zorgt er voor dat leerlingen in hun zone blijven.
Registreer alle acties
Organiseert toezicht op het onderhoud van het sanitair en de gangen en verwittigt Jeroen/Nat indien nodig.
Team 1 / Aanwezig op school om 8.00 uur / start lessen om 8.35 uur
Joke, Melanie, Anne, Nel,
Teamleider = Anne
reserve = Juf Inneke
gang benedenverdieping klassen 1A, 1B, 2A, 2B

Gele zone

Elk teamlid bereidt 1 les voor. (1x50 of 2x25 minuten)
Het team werkt volgens een rotatiesysteem waarbij de teamleden na 50 minuten doorschuiven.
De leerlingen blijven in de klas. Zo kan elk kind ook de eigen juf terugzien
Wij houden afstand, ook in de klas!
Elk teamlid krijgt een selfiestick met bluetoothfunctie ter beschikking. Zo kan de instructiefase van de les gemakkelijk worden
opgenomen.
Les elke voormiddag 4 lestijden ifv productiviteit van de leerlingen
Teamleider geeft het aantal aanwezig leerlingen + namen door aan team logistiek/beleid
Geen zoomsessies meer
Wel opgenomen lessen in de namiddag online zetten.
Geen extra opnames voor pre-teaching, enkel de opgenomen lessen doorsturen
Geen extra opdrachten voor de namiddag
Elk teamlid poetst zijn/haar lokaal met borstel en dweil op het einde van de dag. Dweilen worden verzameld en door Jeroen
gewassen (wasmand naast teamlokaal)
Plaats de banken zoveel mogelijk langs de muren en raam
Geef iedereen een vaste plaats
Ga zoveel mogelijk ook buiten les geven
Verlucht constant het lokaal
Focus op essentiële leerstof.

Team 2 / Aanwezig op school om 8.00 uur / start lessen om 8.35 uur
Magali, Nathalie, Jana, Mieke,
Teamleider = Nathalie
reserve= juf Isabel
gang bovenverdieping klassen 3A,3B, 5A,5B

Groene zone

Elk teamlid bereidt 1 les voor. (1x50 of 2x25 minuten)
Het team werkt volgens een rotatiesysteem waarbij de teamleden na 50 minuten doorschuiven.
De leerlingen blijven in de klas. Zo kan elk kind ook de eigen juf terugzien
Wij houden afstand, ook in de klas!
Elk teamlid krijgt een selfiestick met bluetoothfunctie ter beschikking. Zo kan de instructiefase van de les gemakkelijk worden
opgenomen.
Les elke voormiddag 4 lestijden ifv productiviteit van de leerlingen
Teamleider geeft het aantal aanwezig leerlingen + namen door aan team logistiek/beleid
Geen zoomsessies meer
Wel opgenomen lessen in de namiddag online zetten.
Geen extra opdrachten voor de namiddag.
Geen extra opnames voor pre-teaching
Elk teamlid poetst zijn/haar lokaal met borstel en dweil op het einde van de dag. Dweilen worden verzameld en door Jeroen
gewassen (wasmand naast teamlokaal)
Plaats de banken zoveel mogelijk langs de muren en raam
Geef iedereen een vaste plaats
Ga zoveel mogelijk ook buiten les geven
Verlucht constant het lokaal
Focus op essentiële leerstof.

Team 6 / Aanwezig op school om 8.00 uur / start lessen om 8.35 uur
Anneleen, Sara, Evy, (+ alternerend Evelien, Tom en Dieter)
Teamleider = Evy
reserve= Meester Dieter
gang 6de + gang 4de + kelderdoorgang naar 2C

blauwe zone

Elk teamlid bereidt 1 les voor.
Het team werkt volgens een rotatiesysteem waarbij de teamleden na 50 minuten doorschuiven.
De leerlingen blijven in de klas. Zo kan elk kind ook de eigen juf terugzien
Elk teamlid krijgt een selfiestick met bluetoothfunctie ter beschikking. Zo kan de instructiefase van de les gemakkelijk worden
opgenomen.
Les op maandag- woensdag- en vrijdagvoormiddag
Teamleider geeft het aantal aanwezig leerlingen + namen door aan team logistiek/beleid
Geen zoomsessies meer
Wel opgenomen lessen in de namiddag online zetten.
Opdrachten voorzien voor dinsdag, donderdag, weekend.
Dinsdag en donderdag opnames pre-teaching
Elk teamlid poetst zijn/haar lokaal met borstel en dweil op het einde van elke lesdag. Dweilen worden verzameld en door
Jeroen gewassen (wasmand naast teamlokaal)
Plaats de banken zoveel mogelijk langs de muren en raam
Geef iedereen een vaste plaats
Ga zoveel mogelijk ook buiten les geven
Verlucht constant het lokaal
Focus op essentiële leerstof.

