Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw
Rijschoolstraat 2 - 3300 Tienen
www.viatienen.be
016/81.48.10

Tienen 12/05/2020
Beste ouders
Vanaf vrijdag 15 mei 2020 start onze school met het 6de lj..
Maandag 25 mei 2020 start het 1ste lj.
Als alles volgens de veiligheidsnormen vlot verloopt, bestaat de kans dat het 2de lj de week daarop start.
Dit is echter nog onder voorbehoud en na goedkeuring van het schoolbestuur.
Organisatie
• We starten een periode met een halve lesdag ( 8.30 u – 12.05 u).
• De klassen worden onderling in kleinere groepen per leerjaar verdeeld.
• De grootte van de groep hangt van de klasoppervlakte en varieert tussen 6 en 14 kinderen.
• Leerkrachten dragen de hele dag een mondmasker en het belang van een goede handhygiëne is een
vereiste. Eénrichtingsverkeer in de gangen werd gerealiseerd. Banken en stoelen worden dagelijks
afgewassen, alsook het gemeenschappelijk lesmateriaal.
Zo kunnen we de veiligheid garanderen.
Je kan onderaan lezen in welke groep je kind zit en op welke dag we je kind op school verwachten.
We streven ernaar dat ALLE kinderen van deze contactklassen aanwezig zijn.
Afstandsonderwijs
De overige leerjaren behouden het afstandsonderwijs.
Opvang voor de georganiseerde klassen (contactklassen)
We voorzien, indien je kind ’s namiddags niet door iemand thuis kan opgevangen worden, een aparte
opvang tot 16.00 u, wel met voorinschrijving. Ook voor kinderen die heropstarten, maar op de niet-lesdag
niet opgevangen kunnen worden, wordt er een aparte opvang voorzien.
Waarom aparte opvang? Kinderen uit de contactklassen mogen niet naar de reeds georganiseerde
noodopvang. Ze moeten in een aparte contactbubbel blijven. Let wel, de kinderen van uit de
contactklas(sen) worden hier wel in 1 groep geplaatst (mits behoud van de veiligheids- en
hygiënemaatregelen). Dit gebeurt om organisatorische redenen.
Wat zal onze school zeker doen?
We zorgen voor de strikte veiligheid van onze leerlingen en onderwijsprofessionals.
Als school bepalen we het onderwijsproces van jullie kinderen en zullen dit professioneel uitvoeren.
Na de herstart van de lessen op school wordt de onderwijstijd tot het einde van het schooljaar
gemaximaliseerd. De herstart op school zal in fases verlopen.
We streven ernaar dat het schooljaar 2019-2020 geen verloren schooljaar wordt. We garanderen een faire
evaluatie voor alle leerlingen.
Als school zullen we dit hele gebeuren en de haalbaarheid meermaals intern evalueren en bijsturen.
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Even meegeven:
BELANGRIJK
• Voorzie per kind een persoonlijk drinkfles met water, papieren zakdoeken, eigen schoolmateriaal.
Materiaal mag onderling niet uitgewisseld worden tussen kinderen.
• Geen verjaardagtraktaties.
• Lunch meebrengen indien namiddagopvang (geen warme maaltijden).
• Jas en/of pull – sjaal (zie weersvoorspelling en de ramen van de klas blijven open).
• Meld aan de school wanneer iemand binnen het gezin positief wordt getest. Dat kind mag wel naar
school komen indien het geen ziekteverschijnselen vertoont.
• Zieke kinderen blijven hoe dan ook thuis.
• Voorinschrijving voor namiddagopvang en niet-lesdagopvang (contactklassen).
• Melden als je kind niet naar school komt.
• Je brengt je kind tussen 8u en 8u30 via de grote poort. Afhalen gebeurt ook via de grote poort in de
afgebakende zone. Er zijn wachtplaatsen geschilderd die de social distancing respecteren.
• Brengen en afhalen gebeurt steeds met mondmasker.
• Brengen en afhalen gebeurt slechts door 1 persoon. Liefst steeds dezelfde.

Pijlen aan de poort maken de
staprichting duidelijk.

Wachtklavertjes op de stoep en
op de speelplaats maken de
social distancing zichtbaar.

Dit is de breng- en afhaalzone. Je
verlaat deze zon zo gauw je je
kind hebt afgezet of opgehaald.
Ontsmet je handen bij het
binnenkomen van de school (een
tafel met alcogel is voorzien)
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Overzicht start 6de lj voormiddagen contactklas
15-05
6L Groep 2
18-05
6L Groep 1

19-05
6L Groep 1

20-05
6L Groep 2

Hemelvaart

brugdag

25-05
6L Groep 1

26-05
6L Groep 1

27-05

28-05
6L Groep 2

29-05
6L Groep 2

Op woensdagen na 25-05 voorlopig geen school – doel: volledig onderhoud van de klaslokalen en
preventie-update.
Komt je kind niet naar school, gelieve dan een bericht te sturen naar de directeur of te bellen.
Wanneer uw kind uit de contactklas ’s namiddags of op de niet-lesdag op school blijft, meld je dit eveneens

voor 15 mei 2020

per mail: marleen.sanders@viatienen.be of telefonisch 016/81.48.10

De mogelijke start en aanpak van het 1ste lj wordt gedetailleerd bekend gemaakt na 20-05.
Dankjewel voor de sponsoring van medische materialen!
Dankjewel mevr. Lemmens Sofie (apotheek) en Dankjewel mevr. Melissa (schoonheidssalon)
Heb je vragen, aarzel niet om ze te stellen.
Hartelijk dank voor jullie begrip en flexibiliteit. Samen gaan we ervoor!

Vriendelijke groeten,
Dir. mevr. Marleen Sanders

