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HEROPENING ALLE LEERJAREN Essen, 27 mei 2020 
 

Beste ouder(s) en kinderen 
 

Vrijdag 5 juni is het zo ver! Alle kinderen mogen terug naar school. Natuurlijk is de zin om dit 
te doen heel erg groot bij ons. We willen dat graag. 
 

 Tot 5 juni blijft de regeling (1e, 2e en 6e leerjaar) lopen zoals deze nu is. Inschrijven voor 
de noodopvang blijft voor dinsdag 2/6, woensdag 3/6 en donderdag 4/6 nodig. Ook 
voor de voor-en nabewaking. (Mail even naar directeur@lagercollegeessen.be) 

 Volgende week (2-5 juni) kiezen we heel bewust om GEEN bundel aan te bieden voor 
onze derde-, vierde- en vijfdeklassers.  

 

Visie voor de heropening vanaf 5 juni 
Alle leerjaren zijn even belangrijk. We laten dus onze kinderen allemaal voltijds naar school 
komen.  
  

We maken enkele afspraken concreet. 
 Schooluren 

De kinderen komen alle dagen van 8u45 tot 15u00 naar school.  
Op woensdag natuurlijk van 8u45 tot 12u00.  
 Tot 15u00? Onze kinderen worden tot 15u00 begeleid door 1 leerkracht in 1 klasbubbel.  

De leerkracht kan hen nooit verlaten. Daarom stoppen we 1 uur vroeger.  
 

 Aankomst op school 
Vanaf 8u20 kan de leerling naar zijn klas gaan. Er is geen ochtendspeeltijd. Laat de kinderen 
gespreid komen, dan creëren we geen lange rijen bij de wasstraten.  
Zorg er voor dat de klas om 8u45 kan opstarten. Om 8u40 moeten de kinderen dus hun 
handen gewassen hebben op onze speelplaats. 

Je komt met de auto: 
 Jullie parkeren op de basketvelden.  
 Je kind wandelt vervolgens alleen naar school. Wil je toch je kind begeleiden, dan kan 

dat tot aan de poort. 
 Hier geldt éénrichtingsverkeer: dit zal duidelijk aangeduid zijn. 
 Je kind wast eerst zijn handen (wasstraat) en wandelt naar je aangeduid klaslokaal.  

Je komt met de fiets: 
 Er verandert niets: kinderen wandelen naast hun fiets alleen tot aan het fietsenrek.  
 Handen wassen en naar je eigen klas. 

 

 Klasgroepen 
 We kiezen voor volledige klasgroepen. Dankzij onze groene omgeving kunnen we de 

klasbubbels steeds gescheiden laten spelen. 
 



 Middageten 
Alle kinderen blijven tijdens de middag eten op school.  
 Waarom? We hebben allemaal verschillende middagspeeltijden. Het is praktisch niet 

haalbaar om dan kinderen thuis te laten gaan eten.  
     

 Werkmateriaal 
 Vrijdag 5 juni hebben de leerlingen van het 3e, 4e en 5e leerjaar geen werkboeken 

nodig. Een pennenzak is wel handig. De leerlingen zullen nog gebrieft worden welke 
boeken ze nodig hebben vanaf maandag 8 juni. Voor 1, 2 en 6 verandert er niets. 

 

 Voor -en nabewaking 
 Voorbewaking is mogelijk van 7u00 tot 8u20. 
 Nabewaking is van 15u00 tot 18u00.  
 Inschrijven is niet meer nodig.  

Externen (ouders, begeleiders,…) mogen niet op onze speelplaats. Meer uitleg hangt aan de 
poort, wanneer je ons toch wil bereiken. 
 

 Kinderen ophalen 
Kinderen ophalen om 15u00 

 De verschillende ‘bubbels’ zullen verspreid op het grasveld staan (ook bij regenweer).  
 De ouders wachten op de basketvelden en de kinderen komen naar daar. Achter de 

beukenhaag wachten jullie de kinderen op. Het zal weer iets drukker worden op onze 
parking. Gelieve ook daar gezond verstand te gebruiken in de social distancing… 

 

 Veiligheid in ons schoolgebouw/klaslokaal 
 De deugdzaamheid van onze aanpak is bewezen. Het werkt. Het is veilig. 

De veiligheid is voorgelegd aan een externe preventieadviseur en aan de arbeidsgeneesheer. 
De plannen zijn volledig goedgekeurd. Een paar van de vele richtlijnen zetten we toch graag  
in de kijker. 

 In ons schoolgebouw is er éénrichtingsverkeer. 
 Elke leerling krijgt een vaste plaats in de klas. 
 Leerkrachten geven les achter plexiglas. Ze gebruiken ook een mondmasker als 

individuele hulp nodig is.  
 

 Veiligheid op de speelplaats 
 De verschillende ‘klasbubbels’ komen tijdens speeltijden niet bij elkaar. Ze spelen op 

aparte delen van onze ruime omgeving; daarin hebben we echt een luxe. 
 Na de speeltijd zal iedereen zijn handen goed wassen alvorens naar de klas te gaan. 

 

We kiezen om alle kinderen maximaal naar school te laten komen. Dit vraagt een inspanning 
van ons allemaal. We hebben allemaal al bewezen dat we dit voor onze kinderen willen doen. 
Respect voor ons allemaal. En vergeet dit niet: we zijn steeds een deel van de oplossing. 
 

Volgende week sturen we een pedagogische brief waar we meer info geven over 
oudercontacten, groeiverslag en leerdoelen. Ook nu gaan we jullie weer rust kunnen geven.  
 

Bedankt om samen met jullie onze school te kunnen maken. Het voelt zo fijn. 
 

Meester Geert en het collegeteam 


