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Nieuwsbrief 16 voor ouders – 11 juni 2021
Beste ouder(s)
Het was even wachten op de laatste updates van het coronanieuws om ons schooljaar af te sluiten.
Ik wil hier voornamelijk een antwoord geven op 4 belangrijke vragen:
1. Hoe verloopt de proclamatie voor de ouders van de kleutertjes die de overstap maken naar het
1ste leerjaar?
2. Hoe verlopen de oudercontacten op onze school?
3. Wie moet nu een mondmasker dragen op onze basisschool?
4. Hoe verlopen onze daguitstappen en schoolreizen?
5. Welke belangrijke dagen moeten we het komende schooljaar 2021-2022 reeds in onze agenda
noteren?
Ik zal op elk van deze vragen antwoorden. Hierbij vertrek ik telkens vanuit de wetgeving (in de
kadertjes) en zal dan uitleg geven hoe we dit op onze school gaan concretiseren.
1. Hoe verloopt de proclamatie voor de ouders van de kleutertjes die de overstap maken naar het 1ste
leerjaar en de proclamatie van de schoolverlaters?

Coronawetgeving: Hoe organiseer je een proclamatie met
ouders?
Organiseer je een fysieke proclamatie (met of zonder ouders), dan kan dat buiten met
maximaal 400 personen. Gebruik je een afdak of shelter, dan moet die minstens over 1
zijde open zijn.
Doe je het binnen, dan mag je maximaal 50 personen ontvangen. Vanaf 25 juni ligt het
maximum op 100 personen.
Je kan het aantal personen binnen opdrijven van 50 naar 200 (vanaf 9 juni) of van 100
naar 200 (vanaf 25 juni), maar dan moet je voldoen aan alle voorwaarden voor de
organisatie van evenementen (CERM), inclusief toelating van je lokale bestuur.
Belangrijk zijn de extra regels wanneer je kiest voor een proclamatie met ouders.
Dan gelden deze voorwaarden. Enkele aandachtspunten:
•

Een crowd management plan, circulatieplan en registratiesysteem zijn verplicht.

•

Genodigden zitten zowel binnen als buiten op een vaste plek per 4 (of met aantal
gezinsbubbel) verplicht aan een tafel of in een aangeduide cirkel (excl. < 12 jaar).
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Gebruik de tafels of cirkels als structuurelement. Dat helpt bij eventueel
contactonderzoek.
•

Eten en drinken kan alleen in gezinsbubbels die zich op 1,5 m afstand van elkaar
bevinden, en zonder bediening.

•

Leerlingen kunnen in een klasbubbel deelnemen aan de activiteit.

•

Vermijd bij animatie door externen onveilige contacten met leerlingen, personeel
en ouders.

•

Schoolfeesten en fysieke opendeurdagen blijven niet toegelaten.

Concreet op onze school:
a) Wanneer?
Het afscheidsfeest van onze afscheidnemende kleutertjes gaat door op donderdag 24 juni om
18 uur. Het afscheidsfeest van onze schoolverlaters gaat door op dinsdag 29 juni om 19 uur.
b) Hoe inschrijven?
Zoals in de bovenstaande corona-update staat vermeld is een registratie verplicht. Gelieve
uw aanwezigheid te melden via volgende link: https://forms.office.com/r/7vmsAAMvSf . Deze
inschrijving is verplicht.
c) Bij goed weder?
Het afscheidsfeest gaat door in open lucht op een podium voor de leilinden. Er worden kleine
tafeltjes geplaatst rond het podium waarbij ouders per gezin kunnen plaats nemen. De
kleuterleidsters of de ouders van de ouderraad zullen jullie bedienen aan tafel.
d) Bij minder goed weder?
Dan respecteren we de maximale aanwezigheid van 50 personen per zaal. Daarom zullen de
kleuters van K6 of leerlingen van L6A hun afscheid vieren in de kleuterturnzaal. Het afscheid van de
kleuters van K7 of leerlingen van L6B zal doorgaan in de turnzaal van de lagere school.
De receptie zal nadien plaats vinden aan staantafels in open lucht (of in de refter en achteraan in de
grote turnzaal).
2. Hoe verlopen de oudercontacten op onze school?

Mogen oudercontacten op school doorgaan?
Alle bijeenkomsten tussen volwassenen organiseer je liefst digitaal. Toch liever op
school? Zet steeds ieders veiligheid centraal. Maak als team bewuste keuzes en stel
prioriteiten in de activiteiten die je wil organiseren. Een risicoanalyse vooraf is verplicht.
Je directie betrekt ook het bevoegde lokaal comité.

Concreet op onze school:
a) Wanneer en hoe?
De oudercontacten voor de ouders van de KLEUTERS gaan hoofdzakelijk LIVE door in de klas van
de klastitularis(sen). Hiervoor zult u – via een schrijven – uw voorkeurdatum en -uur moeten
aanduiden.
De oudercontacten van de LAGERE SCHOOL gaan énkel DIGITAAL door. Ook hiervoor zult u een
uitnodiging ontvangen.
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b) En de zorgoudergesprekken?
Deze gaan bij voorkeur live door. De zorgcoördinatoren zullen u hiervoor persoonlijk uitnodigen.
3. Wie moet nu een mondmasker dragen op onze basisschool?
Kleuters en leerlingen van de 1e en 2e graad lager onderwijs hoeven geen
mondmasker te dragen. Leerlingen van de 3e graad lager onderwijs moeten een
mondmasker dragen op school. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits je intense
fysieke contacten vermijdt. In het buitengewoon basisonderwijs geldt deze maatregel
voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel voor wie het mogelijk is.
Tijdens de L.O.-les dragen leerlingen van 5 en 6 binnen verplicht een mondmasker bij
oefeningen waarbij een vluchtig contact mogelijk is. Bij oefeningen waarbij meer dan de
nodige afstand gegarandeerd kan worden, hoeft dat niet.

Concreet op onze school:
We houden ons met onze school aan deze wetgeving. Kinderen die het steeds wensen te dragen
mogen dit zeker doen. Leerkrachten en ouders dienen – indien ze niet voldoende afstand kunnen
houden – steeds een mondmasker te dragen.
4. Hoe verlopen onze daguitstappen en schoolreizen?

Welke uitstappen mag ik organiseren met mijn leerlingen?
•

Daguitstappen (binnen en buiten) zijn toegelaten voor leerlingen basis en
secundair.

•

Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn toegestaan vanaf 1 juni, maar vinden
liefst zo laat mogelijk plaats.

•

Meerdaagse buitenlandse uitstappen zijn dit schooljaar niet meer toegestaan.

Vanaf 1 juni mag je uitstappen organiseren met meerdere klasgroepen, ook wat het
vervoer betreft (geen openbaar vervoer). Bij verplaatsingen per autocar zijn meerdere
klasgroepen per toestel toegelaten als er voldoende afstand tussen de klasgroepen is en
er voldoende ventilatie is.

a) De kleuters gaan voornamelijk hun schooluitstap doen in ons eigen dorp. We wensen hen veel
succes.
b) De leerlingen van de lagere school gaan op vrijdag 25 juni op schoolreis met de bus. De leerlingen
van het 1ste, 2de en 3de leerjaar gaan naar Plopsaland in de Panne. De leerlingen van het 4de, 5de en
6de leerjaar gaan naar Bobbejaanland in Kasterlee. Hier dienen ze de coronamaatregelen van het
pretpark te volgen.
5. Belangrijke datums voor schooljaar 2021-2022
Patrick De Smet,
directeur
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Kalender voor het schooljaar 2021-2022
1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
•

Woensdag 1 september 2021

2. Infoavonden begin schooljaar
•
•

Voor de klassen van de LAGERE SCHOOL: di. 7 sept. 2021 om 19.30 uur
Voor de klassen van de KLEUTERSCHOOL: do. 9 sept. 2021 om 19.30 uur

3. Kennismaking– en inschrijfmomenten voor nieuwe kleuters (& lln.)
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 12 oktober van 9 tot 12 uur (voor instappers na de herfstvakantie)
Dinsdag 14 december van 9 tot 12 uur (voor instappers na de kerstvakantie)
Dinsdag 11 januari van 9 tot 12 uur (voor instappers op 1 februari)
Zaterdag 5 maart van 9 tot 12 uur
( = inschrijvingen van nieuwe kleuters voor het schooljaar 2022-2023)
Dinsdag 15 maart van 9 tot 12 uur (voor instappers na de paasvakantie)
Dinsdag 17 mei van 9 tot 12 uur (voor instappers na Hemelvaart)
Dinsdag 14 juni van 9 tot 12 uur (voor instappers op 1 september 2022)

4. Pedagogische studiedagen = géén school voor de leerlingen
•
•
•

Woensdag 13 oktober
Woensdag 15 december
Woensdag 11 mei

5. Facultatieve vakantiedagen
•
•

Maandag 12 november 2021 (brug met Wapenstilstand)
Maandag 9 mei 2022 (dag na het Vormsel)

6. Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•

Startmoment jaarthema + boekenbeurs: vrijdag 8 oktober 2021
Komst van de Sint: vrijdag 3 december 2021
Musical: vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2021
Taartenslag: vrijdag 25 februari 2022
SCHOOLFEEST: zondag 15 mei (i.s.m. de Balcompagnie)
Plechtige Communie + receptie: zondag 8 mei 2022
Eerste Communie: donderdag 26 mei 2022

7. Vakanties
•
•
•
•
•

Herfstvakantie: van 1 t.e.m. 5 november 2021
Kerstvakantie van 24 december (in de namiddag) 2021 t.e.m. 7 januari 2022
Krokusvakantie van 28 februari t.e.m. 4 maart 2022
Paasvakantie van 4 t.e.m. 15 april 2022
De zomervakantie vangt aan op donderdag 30 juni 2022 ‘s middags
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