
 
 
 
 
 
 
   MAANDKALENDER SEPTEMBER 2021 

 

Beste ouders en leerlingen 
 
Het is zover. Eindelijk 1 september. Van harte welkom (opnieuw) op school! Na een niet altijd even 
gemakkelijk schooljaar dat volledig in het teken van corona stond, kunnen we dit schooljaar - 
weliswaar niet volledig vrij - toch al enigszins soepeler opstarten. We blijven met het volledige 
schoolteam inzetten op veiligheid! Zo blijven we aandacht hebben voor volgende maatregelen die 
deze week door de overheid bepaald werden.  
 

• Handen reinigen: we blijven onze leerlingen en personeelsleden vragen de handen zoveel 
mogelijk te wassen. Om dat mogelijk te maken blijven we in alle klassen handgel voorzien. 
Iedereen zal zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de klas telkens de handen 
moeten ontsmetten. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek.  

• Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed 
geventileerd worden. De school heeft ook een poetsplan opgesteld om ervoor te zorgen dat 
klassen en toiletten regelmatig gepoetst worden. Materiaal dat gedeeld wordt, wordt ook 
regelmatig gereinigd. De leerkracht zorgt hierbij dat er maximaal gebruik gemaakt wordt van 
de oppervlakte van het lokaal en geeft de leerlingen een vaste plaats. 

• Mondmaskers: op de speelplaats mag het mondmasker afgezet worden op voorwaarde dat er 
afstand gehouden wordt. In de rij dragen de leerlingen het mondmasker en houden ze het aan 
tot in het klaslokaal. Van zodra de leerlingen neerzitten in de klas, kan het mondmasker 
afgezet worden. Enkel tijdens de praktijklessen is het dragen van het mondmasker verplicht. 

• Eten: de leerlingen eten hun lunchpakket, warme maaltijd of belegd broodje op in de eetzaal 
of het schoolrestaurant. Tijdens het aanschuiven voor een broodje of warme maaltijd dragen 
ze het mondmasker. Van zodra ze neerzitten, kan het mondmasker afgezet worden. De zaal 
wordt continu verlucht.   

• Pauzes: tijdens de pauzes in open lucht mogen de leerlingen en de personeelsleden het 
mondmasker afzetten. Voldoende afstand bewaren blijft wel belangrijk. 

• Activiteiten: uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de 
samenleving (cultuur, sport, …). 

• Derden op school: essentiële derden zijn op school toegelaten indien hun aanwezigheid op 
school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de 
begeleiding van de leerlingen.  
 

Wat vragen we van u als ouder?  

• Maak een afspraak indien u iemand op school wil spreken. 

• Draag een mondmasker van zodra u de school binnenkomt.  

• Zorg ervoor dat uw zoon/dochter dagelijks een mondmasker en een reserve bij zich heeft.  

• Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere ouders 
en onze personeelsleden. 

 
Wat als uw zoon of dochter ziek is?  

• Zieke leerlingen komen niet naar school. U maakt zo snel mogelijk een afspraak met de 
huisarts. 

• Wordt uw zoon of dochter ziek op school? Dan brengen we hem/haar naar een apart lokaal 
en vragen we u om hem/haar te komen afhalen. U neemt dan zo snel mogelijk contact op met 
de huisarts.  
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Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  

• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op en neemt 
de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info. 

 
Hebt u nog vragen, zit u nog met twijfels, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen. Ook bij 
het CLB kan u steeds met uw vragen terecht. 
 
Van zodra de richtlijnen veranderen dan brengen we u uiteraard meteen op de hoogte. We wensen u en 
uw zoon/dochter alvast een vlotte en mooie start toe! 

Hieronder vindt u de eerste maandkalender van het nieuwe schooljaar. Volgende maandkalenders en 
andere communicatie wordt u via smartschool bezorgd. Mogen wij uitdrukkelijk vragen om uw mailbox op 
smartschool regelmatig te raadplegen. Leerlingen ontvangen de maandkalender ook via smartschool. 

Vrijdag 27.08    15:00  Afhalen van leerboeken en basispakket voor eerste leerjaren (tot 18 uur)  
     Gelieve zoals reeds vermeld volgende documenten mee te brengen, indien 

nog niet binnengebracht: 
- een kopie van het getuigschrift basisonderwijs 
- een kopie van het eindrapport van vorig schooljaar 
- een kopie van beide zijden van de identiteitskaart 
- de basofiche  van het basisonderwijs 
- bijlage invulblad 
- indien van toepassing : inlichtingenfiche(s) (leer-, gedrags- en/of 

gezondheidsproblemen) 
Woensdag 01.09   08:25  Aanvang van het schooljaar 

Onthaal van de nieuwe leerlingen eerstejaars (zie aparte richtlijnen)  
Onthaal van de nieuwe leerlingen niet-eerstejaars 
Herinschrijving van de leerlingen in de overgangsjaren 

     09:00  Klassikaal ophalen bijlage invulblad en in alfabetische volgorde 
binnenbrengen op het leerlingensecretariaat. De agenda’s en het 
lessenrooster worden meegegeven.   
 Klassikaal ophalen van de hand- en invulboeken in de studiezaal, te 
beginnen met 2STEMW1. Klassen worden verwittigd wanneer ze aan de 
beurt zijn. 

Maandag 06.09            08:30 Schoolfotografie 
Donderdag 09.09    19:00  Ouderavond 1ste jaren + alle nieuwe leerlingen (richtlijnen volgen later) 
Vrijdag 10.09     08:30 Sportdag voor alle leerlingen (richtlijnen volgen later) 
Dinsdag 28.09     19:00 Infoavond ‘De uitdaging’ voor alle 5de jaren  
Donderdag 30.09    19:00 Infoavond eindejaarsreis voor 6BSO  
 
 

 


