
 

Beste leerling, ouders 

Hopelijk hebben jullie kansen ontdekt om met al de beperkende maatregelen een stukje 

vakantie te vinden in eigen land of elders.  

Het ganse schoolteam is in volle voorbereiding om van het nieuwe schooljaar een  

corona-proof succes te maken.  

We werken aan een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op 

besmetting maximaal proberen in te dijken.  

Met de info die we nu hebben en de maatregelen die ons vandaag opgelegd worden, 

willen we jullie briefen over het snuffelmoment en de opstart van dit nieuwe schooljaar.  

1. Snuffelmoment op donderdag 27 augustus 2020       

 
Doel: kinderen laten snuffelen in hun nieuwe klas, bij hun nieuwe juf of meester en een 

eerste korte wederontmoeting met vele klasgenootjes. 

Hoe, corona-proof? 

A. We splitsen dit moment op in 3 reeksen: 

 17 u. – 18 u. kleuters 

 18 u. – 19 u. leerlingen van L1, L2 en L3 

 19 u. – 20 u. leerlingen van L4, L5 en L6  

B. Verder delen we elke klas nog een keer op in 2 groepen die op een ander tijdstip 

verwacht worden. (deze opdeling geldt niet voor de instappers) 

 groep 1 (= de eerste 12 leerlingen van de klaslijst) komen tijdens de eerste 

helft van het opgegeven uur 

 groep 2 (= de laatste 12/13 leerlingen van de klaslijst) komen tijdens de 

tweede helft van het opgegeven uur 

Indien u het klasnummer niet kent of dit moment past niet, is een wissel (binnen 

hetzelfde uur) mogelijk. Een briefing aan de school is niet nodig. 

C. Ouders mogen de leerlingen begeleiden tot op school maar wachten  buiten op de 

speelplaats of aan de klas (uitgezonderd instappers). Grootouders mogen enkel de 

plaats van ouders innemen als deze zelf hun kinderen niet kunnen begeleiden.  

Indien jullie graag de klasleerkracht willen spreken, maak je hiervoor een afspraak. 

(digitaal of telefonisch 015 22 10 10). De mailadressen kan je vinden op de 

schoolwebsite: www.hhc-basis.be 

Elke ouder draagt een mondmasker, de handen worden 

gedesinfecteerd bij het toekomen.  Zonder mondmasker zal je (als 

volwassene) niet toegelaten worden op het schooldomein. 



 

 

D. We gebruiken verschillende in- en uitgangen: zie gele aanduidingen voor de 

verschillende klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Start op 1 september 

A. Brengen van de kinderen + fiets parkeren  

Kinderen kunnen gebracht naar school gebracht worden tussen 8.15 u. en 8.35 u. (zelfde 

in- en uitgangen als tijdens het snuffelmoment). 

 

Kleuters worden aan de klas afgezet, lagere schoolkinderen blijven op de 

speelplaats.  

Als je een combinatie hebt  van instappers (INS), kleuters 

(KS) en lager onderwijs (LS) kinderen:  

 INS + KS, INS + KS + LS: kleuter "doorsturen" naar 

de kleuterklassen, ouders gaan niet verder dan de 

INS-klas 

 KS + LS, kies voor de toegangspoort via de BKO. De 

andere kinderen volgen mee dat traject en zullen 

de school zo betreden. Je verlaat als ouder de 

school via de kleuteruitgang. 

Kleuters nemen hun fiets mee aan de hand en parkeren deze aan de klas. Lagere 

schoolkinderen plaatsen de fiets in de fietsenstalling of aan de fietsenparking naast het 

chirogebouw. 

B. Ophalen van de kinderen + auto of fiets parkeren  

Om 15.10 u. gaat de schoolbel en komen de kinderen naar de speelplaats. De poorten gaan 

open als alle kinderen het gebouw verlaten hebben. 

De kleuters worden opgehaald aan het klaslokaal, de kinderen van de lagere school 

wachten onder de overdekte speelplaats.  

De groene cirkel geeft de wachtzone voor ouders van de lagere schoolkinderen aan.  

Als je een combinatie hebt van instappers (INS), kleuters (KS) en lager onderwijs (LS) 

kinderen:  

 INS + KS, INS + KS + LS: je start bij de instappers, wandelt via de groene cirkel naar 

de kleuterschool en gaat dan de kleuter afhalen aan de juiste klas. Je verlaat de 

school via de kleuteruitgang en wandelt tot aan de poort in de Heilig-Hartstraat om 

daar je lagere schoolkind mee te nemen. 

 KS + LS: je start bij de kleuter, verlaat de school via de kleuteruitgang en wandelt tot 

aan de poort in de Heilig-Hartstraat om daar je lagere schoolkind mee te nemen. 

 



 

 

Waar kan je je wagen of fiets parkeren?  

 

 

C. Schoolafspraken 

Tijdens de voormiddagspeeltijd wordt er in 4 bubbels gespeeld: jongste kleuters, oudste 

kleuters, leerlingen van het eerste tot het derde leerjaar en leerlingen van het vierde tot 

het zesde leerjaar. 

Kinderen brengen een stukje fruit/groente of boterham mee voor tijdens de 

voormiddagspeeltijd en fruit, groente,  boterham of koek voor de namiddagspeeltijd.  

Tijdens de middagpauze wordt er in 2 shiften in de eetzaal gegeten. Welke groepen 

wanneer zullen eten, wordt later beslist.  

Kinderen brengen water mee in een herbruikbare beker. Deze kan aangevuld worden in de 

eetzaal. 

Na de middag spelen alle kleuters samen en op een ander moment dan de kinderen van de 

lagere school.  

 

 

 



 

D. Buitenschoolse kinderopvang 

Nog geen info gekend. Briefing volgt zodra we deze ontvangen. 

 

E. Viering op 1 september  

We starten het nieuwe schooljaar volgens traditie met het samen-vieren van de kansen die 

we krijgen en weer naar school mogen.  

We delen de groepen op in 2 maar ouders en grootouders zullen dit schooljaar enkel in 

gedachten kunnen meevieren. We doen er alles aan om het schoolse leven zo corona-

proef te organiseren om besmettingen te voorkomen en tegelijk het schoolse leven zo 

kwaliteitsvol mogelijk te organiseren? 

 

F. Boerderij- en bosklassen   

Deze staan ingepland in september en zullen doorgaan in code geel maar geannuleerd 

worden in code oranje of rood. Helaas, het speelgoedmarktje, ten voordele van de 

boerderijklassen, wordt dit jaar niet georganiseerd. 

G. Info-avonden 

Deze gaan digitaal door. U wordt hierover later nog gebriefd. 

3. Ten slotte 

De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde. Kinderen 

die ziek zijn of ziektesymptomen vertonen komen NIET naar school.  

Kinderen van ouders die in quarantaine moeten wegens testing of ziekte, moeten met het 

ganse gezin in quarantaine en komen niet naar school.  

We houden ook rekening met zieke personeelsleden die eveneens verplicht worden om 

thuis te blijven. 

Indien er iets niet duidelijk is, aarzel niet om je vragen te stellen via mail: 

secretariaat@hhc-basis.be 

Tot donderdag? 

Met vriendelijke groeten 

Het schoolteam 
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