
 

 

          25 mei 2020. 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Op maandag 18 mei konden het 1ste, 2de en 6de leerjaar opnieuw starten met een 

aantal contactmomenten op school. Het was een blij weerzien met veel stralende 

gezichten. De grote inspanningen van de teams werden beloond.  

 

Vrijdag 22 mei zaten alle Vlaamse onderwijspartners samen en maakten een nieuw 

scenario op voor de rest van het schooljaar. Dit scenario is uiteraard voorlopig 

onder voorbehoud van de evolutie van de epidemie en de beslissingen van de 

Veiligheidsraad komende woensdag 27 mei. De scholen kunnen pas donderdagavond 

definitief communiceren. 

 

Ondertussen bereiden de scholen zich voor op een mogelijke doorstart van alle 

klassen op bepaalde dagdelen. Dit moet georganiseerd worden binnen de 

aangepaste veiligheidsmaatregelen en volgens de haalbaarheid van de school.  

 

Voor de kleuterklassen betekent dit:  

 

 Kleuters kunnen maximaal 5 lesdagen per week naar school.   

 De klasgroep wordt de contactbubbel, ook al telt die meer dan 20 kleuters.  

 Je moet geen social distancing toepassen. 

 Mondmaskers zijn alleen verplicht door de leerkracht bij het contact met   

andere volwassenen (collega’s, ouders …). 

 Blijf handhygiëne toepassen. 

 Instappers kunnen ook mee starten in de klas. 

 

Voor alle lagere leerjaren betekent dit: 

 

 Leerlingen van alle leerjaren in het lager onderwijs komen minstens de helft 

van de onderwijstijd naar school 

 Scholen beslissen zelf op welke manier ze dit organisatorisch invullen  

 De principes van social distancing en contactbubbels is licht aangepast: 

*Op de speelplaats spelen de leerlingen per contactbubbel, maar 

hoeft social distancing niet meer.  

*Social disancing blijft wel gelden in de klas nl. de oppervlaktenorm blijft 

4 m² per leerling en 8 m² per leraar .  

 Personeelsleden dragen verplicht een mondmasker   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Om dit alles binnen de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen te kunnen laten 

doorgaan moet nog één en ander gerealiseerd worden. 

 

Op welke vragen moeten de KBRP-scholen nog een antwoord vinden?  
 

 het aanstellen van extra poetspersoneel voor dagelijkse schoonmaak van alle 

bijkomende ruimtes en materialen 

 de opmaak van schema’s rond alternerend reftergebruik, toiletbezoek, 

speelplaatsgebruik 

 de vraag of de resterende noodopvang volledig wordt opgenomen door de 

stad/ gemeente en op andere locaties als de school? 

 een aangepaste risico analyse moet opgemaakt worden en goedgekeurd door 

de interne preventie adviseur 

 een goedkeuring van de participatie organen (Ondernemingsraad, 

schoolbestuur) 

 

 

Op donderdag 28 mei wordt door de KBRP scholen concreet gecommuniceerd over 

de heropstart. Indien op alle vragen een positief antwoord gevonden wordt, zullen 

binnen alle KBRP scholen alle kleuters opnieuw naar hun klas kunnen vanaf 

woensdag 3 juni en de lagere schoolkinderen vanaf maandag 8 juni. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Het directieteam KBRP    De interne preventie dienst KBRP 

 


