
 

 

          Opwijk, 29 mei 2020 

Betreft: heropstart scholen na nieuwe richtlijnen 

 

Beste ouders, 

Stilaan is er meer grip op het virus dat ons hier reeds enkele weken in een greep houdt. Om 

verschillende terechte redenen wenst men bepaalde vooropgestelde richtlijnen te versoepelen. Ook 

voor de scholen zit er een versoepeling in. Binnen deze versoepeling krijgen we de mogelijkheid om 

alle kinderen terug naar school te laten komen.  

Zoals jullie in de pers wellicht gevolgd hebben, zullen we kunnen heropenen voor iedereen! Sommige 

ouders gaven al aan hierover ongerust te zijn. Omdat we zelf ook geen tè grote risico’s wensen te 

nemen, zullen wij de versoepelingen niet helemaal doorvoeren! Zo behouden we de oorspronkelijke 

groepen (die reeds op school waren) en zullen we de overige klassen in gesplitste groepen 

ontvangen. (met uitzondering van de kleuterklassen). 

Wij starten voorzichtig en gefaseerd op volgens volgende planning: 

Vanaf 4 juni 2020: 

We gaan op donderdag proefdraaien met onze kleuters. Wat we met zekerheid kunnen meegeven is 

dat de kleuters met de volledige klasgroep opstarten, maar gesplitst zullen opgevangen worden voor- 

en na schooltijd en tijdens de middag en de speeltijden.  

We hanteren ook de belangrijke regel van het handwassen! 

Kleuters zullen naar school kunnen komen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Vanaf 5 juni 2020:  

We gaan op vrijdag proefdraaien met leerjaar 3 (in 3 groepen verdeeld). Deze groep is, naar ons 
gevoel, te groot om in 2 groepen te verdelen. Anders zou dit teveel aanpassingen vergen in de 
klaslokalen. Daarom voorzien we 3 groepen (o.l.v. meester Reinout, juf Ellen en juf Maïté).  
 
Het 3e leerjaar kan vanaf dan, enkel op vrijdag naar school komen! 
 
Vanaf 8 juni 2020: 
  
We gaan op maandag proefdraaien met leerjaar 5 (in 2 groepen verdeeld). Deze groepen staan onder 
begeleiding en krijgen les van juf Ellen en meester Peter.  
 
Het 5e leerjaar mag komen op maandag en donderdag. 
 
Vanaf 9 juni 2020: 
 
We gaan op dinsdag proefdraaien met leerjaar 4 (in 2 groepen verdeeld). Deze groepen staan onder 
begeleiding en krijgen les van juf Maria en juf Ellen. 



De noodopvang wordt vanaf 4 juni overgenomen door 3 W Plus (die dit in opdracht van de gemeente 
zal organiseren). In deze noodopvang kunnen kinderen komen van mensen die in cruciale sectoren 
werken of mensen die vanaf nu ook in geen opvang kunnen voorzien omdat ze terug aan het werk 
zijn! We benadrukken wel dat hier echt enkel gebruik van gemaakt wordt; indien echt noodzakelijk. 
De kanttekening die hierbij gemaakt wordt, is wel dat de kinderen gedeeltelijk gemengd worden in 
de sporthal te Opwijk. Jullie zullen daar jullie kinderen moeten afzetten en ophalen. Annuleren kan 
altijd via mail. De gedane inschrijvingen blijven gelden, maar meer praktische info volgt zo snel 
mogelijk van 3 W Plus …. (voor 2 en 3/06 blijft de gewone noodopvang gelden). 

 

ORGANISATIE: (zie ook schema lessen) 
Leerjaar L1,2,6 → organisatie blijft hetzelfde 
 

Leerjaar L3,4,5 → Binnenkort volgt er nog een filmpje!       
- De kinderen van L3,4 en 5 zouden verdeeld worden in 2 (of 3) groepen. (A - en B – (C-) groepen) Deze zullen 

verdeeld worden over de school en zoveel als mogelijk apart gehouden worden tijdens lessen, speeltijden, 
eetmomenten of in de opvang.  

- De kinderen brengen ALLE BOEKEN EN MATERIAAL VAN DE SCHOOL mee.  
- L5 komt elke maandag en donderdag en is verdeeld over juf Ellen en meester Peter. 
- L4 komt elke dinsdag en is verdeeld over juf Maria en juf Ellen. 
- L3 komt elke vrijdag en is verdeeld over meester Reinout, juf Ellen en juf Maïté. 
- De kinderen krijgen dus, niet noodzakelijk les van de eigen klasleerkracht! 
- Er zijn geen lessen op woensdag, enkel noodopvang van de gemeente! We moeten een poetsdag hebben om alles 

te reinigen! 
- Er zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen voorzien waarbij het handen wassen zeer regelmatig en gestructureerd 

moet opgevolgd worden en men ook op een gestructureerde manier circuleert binnen het schooldomein. Er mag 
geen contact zijn tussen de verschillende groepen!!!  

- Deze kinderen komen binnen langs de fietsenstalling (achterste poortje Luikerweg) waar ze op het graspleintje en 
in de refter kunnen opgevangen worden.  

- De kinderen worden verplicht te spelen in de voor hen voorziene speelvlakken.  
- Op hun “startdag” krijgen de kinderen onmiddellijk instructies en worden ze over de verschillende klasgroepen 

ingedeeld bij het betreden van de school. 
- Voor deze klassen blijven de gewone schooluren gelden, ze kunnen dus niet sneller opgehaald worden! 
- De kinderen blijven op school tijdens de middagpauze, dus brengen boterhammen mee!  
- Deze kinderen moeten niet inschrijven en zijn leerplichtig! Enkel voor de voor- en naschoolse opvang moet je wel 

inschrijven.  
 

Kleuters 
De kleuters kunnen ’s morgens gebracht worden, vanaf 8u, langs de speeltuin. De ouders gaan mee langs het pad van de 
speeltuin tot aan de wasbak. Daar worden de handjes gewassen en worden ze naar hun eigen klasgroep geleid.  
Ook ’s middags worden de kleuters opgevangen op de speeltuin. 
 

Online 
Omdat leerjaar 3 en 4 maar 1 dag naar school kunnen komen, zullen er op maandag en donderdag nog online – lessen 
doorgaan voor deze klassen. 
 

Belangrijke afspraken met de ouders over: 
BEWEGINGSOPVOEDING EN ZORG 
We kunnen per groep bewegingsopvoeding en zorg voorzien, maar dit zal zeker beperkter zijn dan anders! De kinderen 
komen best in sportieve kledij naar school, dan hoeven we geen tijd te verliezen bij het omkleden. 
Bedankt voor jullie begrip. 

 
BRENGEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN 

- Kinderen van de lagere school kunnen inschrijven voor de voor- en naschoolse opvang vanaf 7u / tot 18u; maar 
moeten hiervoor inschrijven met vermelding van jullie aankomstuur.   

- Kleuters worden pas verwacht tegen (ten vroegste) 8u00 omdat we enkel voorschoolse opvang kunnen 
garanderen voor de lagere school. Maar voor kleuters kunnen jullie wel inschrijven na 16u. Het ophalen gebeurt 
na 16u wel langs de speelplaats. Volgens het aantal inschrijvingen kunnen we de verschillende groepen dan wel 
gescheiden houden. 

- Wanneer je uw kind naar school brengt vragen wij met aandrang onmiddellijk door te gaan.  



L1, L2 en L6 langs de grote poort vooraan. / Fietsers langs de fietsenstalling achteraan. Dit zijn eveneens de 
afhaalpunten. We wensen geen samenkomsten aan de schoolpoort. Er zal ook geen gemachtigd opzichter 
aanwezig zijn.  
L3,4 en L5 ook langs de fietsenstalling achteraan. Kleuters komen dus langs de speeltuin. (tenzij met de fiets) 

- Bij het afhalen vragen we klaar te staan in rijen (volgens de rode bollen) met een afstand van min. 1,5m van 
elkaar. Mondmaskers zijn hier aangeraden! In volgorde van de rijen zullen de kinderen vanuit hun speelvlakken 
(na de fietsers) en bij afroeping doorgelaten worden. Ook dan gaan jullie zo snel mogelijk door. De ouders van de 
kleuters wachten ’s avonds aan het (aangegeven) nadarhek! 

- Handen wassen, voor en na, adviseren we ook voor jullie. 

 
THUISWERK 

- (T)huiswerk is mogelijk voor de lagere school (bijvoorbeeld, op dagen dat ze geen les hebben). Kinderen die niet 
naar school komen van de heropgestarte klassen, krijgen enkel een overzicht van het werk maar geen online 
lessen meer! Weekschema’s of huiswerk worden door de klasjuf op vrijdag doorgestuurd (voor de lagere school). 

- Wie zijn kind uiteindelijk NIET naar school laat komen, laat iets weten aan meester Jan tegen, uiterlijk, dinsdag 2 
juni 2020. Stuur een mailtje naar directiejan@tluikertje.be met de achterliggende reden aub. 

 
TIP: Moest het thuis moeilijker worden, vind je voor extra ondersteuning van ouders of kinderen interessante hulpkanalen 
via: www.huisvanhetkindasse.be  

 
BIJ REGENWEER 
Als het regent hebben we niet genoeg overdekte ruimte. De kinderen zullen dan in de klas opgevangen worden. U dient ze 
dan aan de grote poort of aan de fietsenstalling af te zetten. Wij zorgen dan dat ze in de juiste ruimte terecht komen, 
zonder met andere groepen in contact te komen! 

 
MIDDAGPAUZE 
Om extra praktische beslommeringen te voorkomen, vragen we om uw kind op school te laten eten. Dit geeft ons wat meer 
ruimte om deze middagpauze minder druk te laten verlopen. De kinderen eten ook in de klas. Er worden echter geen 
warme maaltijden aangeboden. 
 

INSCHRIJVINGEN VOORSCHOOLS EN NASCHOOLS 
Meer info over de noodopvang volgt snel. 
Binnenkort kan je inschrijven voor de voor- en naschoolse opvang op school als uw kind les volgt (van 15/06 t.e.m. 26/06). 
Binnenkort kan je ook inschrijven voor de noodopvang van de gemeente in Opwijk centrum. 
Ouders die hun kind reeds hadden ingeschreven voor de noodopvang worden asap ingelicht. Kinderen die op ingeschreven 
dagen, les hebben, mogen hun inschrijving negeren. De voor- en naschoolse opvang op die dagen blijft gegarandeerd. 
 !!!Op dagen dat uw kind geen les heeft, maar wel nood aan noodopvang, dien je hem/haar ook in te schrijven, maar zal 
dit dus op een andere locatie gebeuren! Voor de voor- (tot 8u) en naschoolse (vanaf 16u) opvang moet apart 
ingeschreven worden. Dus enkel niet voor de lessen!!! 
 

INFORMATIE 
- Gelieve ons feedback te blijven geven over de organisatie van de lessen. Maar ook met vragen over opdrachten 

van kinderen zijn we altijd bereikbaar. 
- Ook met vragen over de noodopvang kan u ons altijd mailen of bellen.  
- Vanwege de uitgebreide “overload” aan mails die we als school krijgen, kan het soms zijn dat we teveel 

communiceren. We zullen ons de komende weken proberen te beperken en communiceren via een Luikermailtje. 
Op vrijdag ontvangen jullie dan een nieuw weekoverzicht voor de kinderen thuis. 

 

De situatie is niet ideaal, ook al laten ze ons een veel grotere vrijheid. De gezondheid van iedereen is 
echter prioritair… en wij wensen geen tè grote risico’s te nemen. 
Ik wens iedereen veel moed maar ook veel creativiteit in het uitklaren van elke volgende “puzzel”! 
 
Met vriendelijke groeten 
Het schoolteam  
en meester Jan 
Bastiaensen Jan  directiejan@tluikertje.be  
Directie   052/35.04.41 
VBS ’t Luikertje  0478/50.83.78 
Nijverseelstraat 131 
1745 Opwijk 

mailto:directiejan@tluikertje.be
http://www.huisvanhetkindasse.be/
mailto:directiejan@tluikertje.be


BIJLAGEN 
De definitieve planning van de lesmomenten worden op deze manier gepland (definitief vanaf vrijdag 5 juni 
2020):  

Overzicht: 

ONLINE 50’ MA DIN WOE DON VRIJ 

09u15 L3 (m Reinout) 

 
  L3 (m Reinout)  

10u15 L4 (juf Maria) 

 
 L4 (juf Maria) 

OP SCHOOL 

NOODOPVANG 
GEMEENTE 
OPWIJK 

NOODOPVANG 
3 W Plus 

 
 
 
NOODOPVANG 
3 W Plus 
 

NOODOPVANG 
3 W Plus 

GANSE DAG 
LES 

L1 juffen: 
Stefanie, 
Sarah, 
Lieselotte 

L1 juffen: 
Stefanie, 
Sarah, 
Lieselotte 

L1 juffen: 
Stefanie, 
Sarah, 
Lieselotte 

L1 juffen: 
Stefanie, 
Sarah, 
Lieselotte  

L2 juffen: 
Veerle, Maïté 
 

L6 m Peter en 
juf Dempsey 

L2 juffen: 
Veerle, Maïté 
 

L6 m Peter en 
juf Dempsey 

L5  juf Ellen en 
m Peter 
 

L4 juffen: 
Maria, Ellen 

L5  juf Ellen en 
m Peter 
 

L3 juffen: 
Reinout, 
Maïté, Ellen 

KLEUTERSCHOOL 
 
Iedereen in de eigen klasgroep 
met de eigen juf 
 

KLEUTERSCHOOL 
 
Iedereen in de eigen klasgroep 
met de eigen juf 
 

 
 
Voor de online – lessen / “klaslokaal” 
Ga naar volgende digitale ruimte (de rest wijst zichzelf uit): 
 Online “klaslocatie” Les gemist? 

L3:  https://meetingsemea7.webex.com/meet/leerjaar3   Jullie ontvangen de locatie 
achteraf via mail van de 
klasleerkracht! 

L4: https://meetingsemea7.webex.com/meet/leerjaar4 

Voor de leerlingen:  
* de algemene afspraak is dat de micro’s worden uitgezet tijdens de instructie. Indien ze een vraag hebben, kunnen ze ook 
chatten tijdens de les. Tenzij de juf een expliciete vraag stelt aan iemand, kan deze persoon de micro activeren. 
* de kinderen leggen best vooraf hun materiaal klaar om deel te kunnen nemen aan de les (bv. Werkschrift) 
 
 
 

BEMERKING 
 
Vorige planning blijft zo gelden: 
 
Voor kleuters = laatste online – les = woensdag 3 juni 2020 
Voor L3 = online – les gaat nog door op donderdag 4 juni 2020!  
Voor L4 = online – les  gaat nog door op maandag 8 juni 2020! 
Voor L5 = laatste online – les = vrijdag 5 juni 2020! 
 
L1,2 en 6 blijven verder doen zoals voorzien! 

https://meetingsemea7.webex.com/meet/leerjaar3
https://meetingsemea7.webex.com/meet/leerjaar4

