
 

   
 

 

 

Beste ouder(s) 

Zoals iedereen ongetwijfeld vernomen heeft, besliste de Nationale Veiligheidsraad om de 

scholen gedeeltelijk te heropenen vanaf 18 mei met de mogelijkheid tot ‘proefdraaien’ op 15 

mei.  Onder voorbehoud zullen wij starten op 15 mei.  Na deze proefdag evalueren wij onze 

werking en sturen we bij waar nodig.   

Wij zijn alvast blij een deel van onze kinderen weer te mogen verwelkomen op onze school.  

We kregen echter vanuit de overheid een heleboel richtlijnen want zoals iedereen wel weet 

is deze nare periode nog niet voorbij en dienen we nog steeds met de nodige voorzichtigheid 

te handelen.   

Het draaiboek dat we vanuit de overheid kregen, vertaalden wij naar onze school.  Hieronder 
kan u terugvinden hoe wij onze school zullen organiseren.  Ondertussen willen wij vragen 
om, voor de veiligheid van iedereen, onderstaande afspraken in acht te nemen.  Wij hebben 
jullie medewerking heel erg nodig.   
 

Samen staan we sterk!! 

 

Om de veiligheid te kunnen waarborgen blijft de NOODOPVANG er enkel voor diegenen 

die geen andere oplossing hebben. Om ons goed te organiseren vragen we aan iedereen 

om het STROOKJE in te vullen, ook al heb je GEEN OPVANG nodig. 

 
Naast deze brief zullen jullie via het ouderplatform en via de website filmpjes kunnen 
bekijken over hoe de opstart er zal uitzien. We denken dat dit duidelijker zal zijn voor onze 
kinderen.  Op die manier zijn ze al een beetje voorbereid op wat er komen zal. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te informeren. 
Bij vragen kan u steeds terecht bij de klasleerkracht of via info@annuncia-ranst.be 
 
 
Blijf goed zorgen voor jezelf, je familie en je naasten. 
 
Met vriendelijke groeten 
Het schoolteam 
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Inhoud van deze brief 

U kan op onderstaande titels klikken om rechtstreeks te gaan naar de informatie 

die u nodig hebt. 

Nieuwe maatregelen op school 

➢ Social distancing 

➢ Uitbreiding van de handhygiëne 

Noodopvang 

➢ Voor wie? - Inschrijven 

➢ Toekomen op school 

➢ Kinderen afhalen 

Voor- en nabewaking 

➢ Inschrijven, toekomen en afhalen 

Speeltijden 

➢ Beurtelings in zones 

Algemene info: kleuters 

➢ Zorg 

➢ Afstandsonderwijs 

➢ Oudercontacten 

➢ Diplomafeest 3e kleuterklas 

Algemene info: lagere school 

➢ Zorg 

➢ Afstandsonderwijs voor 3e, 4e en 5e leerjaar 

➢ Evalueren en rapporteren 

➢ Diplomafeest 6de leerjaar 

Gedeeltelijke heropstart lessen voor 1ste, 2de en 6de leerjaar 

➢ Organisatie lesdagen 

➢ Toekomen op school (anders dan noodopvang!) 

➢ Afhalen 

  



 

   
 

 

 

 

Nieuwe maatregelen op school 

Social distancing 

- De leerkrachten dragen een mondmasker.  Ouders die de school betreden na schooltijd 

raden wij sterk aan om ook een mondmasker te dragen. 

- De kinderen die les krijgen of aan hun weektaken werken (noodopvang) zitten aan 

banken op 1,5m van elkaar. Ze zitten in groepen maximum met 12 leerlingen in één 

klaslokaal. 

- In de kleuterklassen en op de speelplaats voorzien we voldoende ruimte voor de 

kinderen om afstand te kunnen bewaren. 

 

Handhygiëne 

- In de inkomhal staat desinfecterende handgel klaar. Wanneer ouders na schooltijd de 

school betreden, ontsmetten ze de handen met deze gel.  

- De kinderen wassen hun handen bij toekomen en verschillende keren per dag. Er 

werden extra wastafels geïnstalleerd. 

- Overal hangen affiches met richtlijnen over hoe handen grondig te wassen. 

Terug naar inhoud 

 

Noodopvang 

Voor wie? - Inschrijven 

- Enkel wanneer ouders geen andere oplossing hebben voor de opvang van de kinderen. 
- Inschrijven doe je via het invulstrookje dat u ontvangt op het ouderplatform (zoals de 

voorbije weken).  Om de veiligheid te kunnen waarborgen, vragen wij met aandrang het 
gebruik van deze opvang tot een minimum te beperken.  

- Om ons goed te kunnen organiseren, vragen wij aan iedereen het inschrijfstrookje in te 
vullen.   Indien u geen opvang nodig heeft, kleurt u het bolletje: ‘Wij hebben geen 
opvang nodig’.  

- Een dag in de noodopvang ziet er qua structuur ongeveer hetzelfde uit als een gewone 
schooldag. Kinderen brengen fruit, drinken, boterhammen e.d. mee in hun boekentas. 
Kinderen van de lagere school brengen het nodige materiaal mee voor hun weektaken. 

 
’s Ochtends: toekomen op school tussen 8u15 – 8u40 

Vanaf 8u15 werken we met 2 ingangen namelijk onze hoofdingang (Gasthuisstraat) en een 

andere ingang achteraan (Doggenhoutstraat). 

 



 

   
 

 

 

- De kinderen voor de noodopvang komen binnen via de Doggenhoutstraat en worden 

daar opgevangen door leerkrachten. Dat betekent dat u afscheid neemt aan de poort en 

dat de kinderen ALLEEN de school binnenkomen.  De kinderen gaan meteen naar de 

juiste klas onder begeleiding van leerkrachten. 

- We vragen met aandrang om de verkeersveiligheid en de veiligheid van onze kinderen 

te bewaken aan de Doggenhoutstraat. Parkeer je wagen verderop en kom een stukje te 

voet. De Doggenhoutstraat mag enkel overgestoken worden via de zebrapaden aan de 

verkeerslichten.   

- Wij kunnen instaan voor de organisatie binnen de school. Buiten de school bent u zelf 

verantwoordelijk om afstand te houden van elkaar. Er is tijd voorzien om toe te komen 

tussen 8u15 tot 8u40.  Wanneer we niet allemaal wachten tot 8u30 is het naar ons 

gevoel zeker mogelijk om afstand te houden van elkaar. 

Afhalen: na schooltijd 

Wij organiseren éénrichtingsverkeer in onze school! U komt binnen via de Gasthuisstraat en 

verlaat de school via de Doggenhoutstraat. U houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 

- U volgt de aangegeven wandelroute over de grote speelplaats. Aan de turnzaal slaat u 

af richting ‘opvang’. U haalt uw kleuter aan de kleuterweide op en u vervolgt de route 

via de grote poort van de kleuterspeelplaats. Aan het grasveld tegenover de 

fietsenstalling haalt u eventueel nog kinderen op van de lagere school. Je verlaat de 

school via de Doggenhoutstraat. Aan de uitgang staan leerkrachten (veiligheid).   

- Op de speelplaats zien leerkrachten erop toe of alle ouders zich aan bovenstaande 

maatregelen houden. U zal aangesproken worden indien dat niet zo is. Wij vragen en 

rekenen op begrip van iedereen.  

- De begeleide rijen organiseren we zoals gewoonlijk. De kinderen zullen iets later thuis 
zijn daar we de rijen pas laten vertrekken wanneer alle ouders de school verlaten 
hebben. 

- Kinderen die slechts een halve dag in de opvang doorbrengen worden ’s middags 

afgehaald via de Doggenhoutstraat. 

Terug naar inhoud 

Voor- en nabewaking 

Voorbewaking: 7u30 – 8u15 

- U schrijft in met het strookje via het ouderplatform (hetzelfde invulstrookje van de 

noodopvang). Inschrijven is verplicht zodat wij kunnen inschatten hoeveel personeel en 

ruimte er voorzien moet worden.  

- De kinderen worden door ouders afgezet aan de Doggenhoutstraat (achteraan via grote 

poort).  Een leerkracht vangt de kinderen op aan de poort en brengt ze naar de turnzaal 

(lagere school) of naar de grote zaal (kleuters).   

Ouders betreden de school NIET. 

- De poort aan de Gasthuisstraat blijft gesloten tot 8u15. 



 

   
 

 
 
 
Nabewaking 

- Wanneer de nabewaking start gaat de poort aan de Gasthuisstraat dicht. 
- De grote poort aan de Doggenhoutstraat wordt opengezet. Ouders komen via deze weg 

de school binnen, ontsmetten de handen en volgen de route naar de kleuterweide of de 
ecoklassen. 

- U haalt uw zoon/dochter af en verlaat de school via de Doggenhoutstraat. 

Terug naar inhoud 

Speeltijden 

 

Om ervoor te zorgen dat kinderen de nodige ruimte hebben, organiseren we de speeltijden 

in kleine groepen en in shiften (= beurtelings speeltijd). De speelplaatsen worden verdeeld in 

speelzones. 

Terug naar inhoud 

Algemene info: kleuters 

Zorg 

- Indien u nog met bezorgdheden of vragen zit rond de ontwikkeling van uw kind, kan u de 
klasleerkrachten contacteren via mail. Spreek je hen liever persoonlijk aan, maak dan een 
afspraak via mail. Indien u contact wenst met een CLB-medewerker kan u voor informatie 
terecht bij ons zorgteam.  Zij helpen u graag verder. (Zorglijn: 0472 05 96 45) 
 
- Onze zorgleerkrachten zullen daar waar nodig extra zorg bieden. Dat kan bijvoorbeeld zijn 
door kinderen uit te nodigen op school en individueel extra uitleg te geven. Indien dit voor 
uw zoon/dochter van toepassing is, zullen we u telefonisch op de hoogte brengen. Samen 
zullen er dan afspraken gemaakt worden.  
 
Afstandsonderwijs 

Kleuterscholen blijven voorlopig nog gesloten.  

  
- Onze kleuterjuffen blijven via het ouderplatform en via Padlet ideetjes, taken, werkbladen 
en activiteiten aanbieden. In de kleuterschool wordt er gewerkt met thema’s. 
- De 3e kleuterklas zal activiteiten en/of werkblaadjes voorzien met extra aandacht op de 
overgang van 3KK naar het eerste leerjaar.  
 
- Via teams kan er 1 keer per week een momentje doorgaan waarbij de kleuters even in 
contact kunnen staan met elkaar. Dit is een vrijblijvend aanbod voor wie wil en kan 
deelnemen. Er is geen enkele verplichting. Via het ouderplatform vernemen jullie data en 
uur. 
 
 



 

   
 

 
 
 
Oudercontacten 

Door de omstandigheden zijn deze nog niet kunnen doorgaan en we hebben geen 
zicht op wat de komende weken nog brengt. Vermits onze kleuterjuffen hun kleuters al een  
lange tijd niet meer hebben gezien, beslissen we om geen oudercontacten meer te 
organiseren. Hebt u dringende vragen / bezorgdheden over de ontwikkeling van uw kind, 
kan u met de klasleerkracht contact opnemen en een afspraak maken voor een overleg. 
 
Diplomafeest 3e kleuterklas 

Samenkomen in grote groepen blijft voorlopig verboden. Wat vaststaat is dat onze 

diplomafeesten niet kunnen doorgaan op de traditionele manier. Dat betekent dat wij 

momenteel reeds op zoek zijn naar een creatieve manier om de kinderen van de derde 

kleuterklas toch te voorzien in een fijn diplomafeest. Hierover volgt binnenkort nog extra 

informatie.  

Terug naar inhoud 

Algemene info: lagere school 

 

Zorg 

- Indien u nog met bezorgdheden of vragen zit rond de ontwikkeling van uw kind, kan u de 
klasleerkrachten contacteren via mail. Spreek je hen liever persoonlijk aan, maak dan een 
afspraak via mail.  Indien u contact wenst met een CLB-medewerker kan u voor informatie 
terecht bij ons zorgteam.  Zij helpen u graag verder. (Zorglijn: 0472 05 96 45) 
 
- Onze zorgleerkrachten zullen daar waar nodig extra zorg bieden.  Dat kan bijvoorbeeld 
zijn door kinderen uit te nodigen op school en individueel extra uitleg te geven.  Indien dit 
voor uw zoon/dochter van toepassing is, zullen we u telefonisch op de hoogte brengen. 
Samen zullen er dan afspraken gemaakt worden.  

 

Afstandsonderwijs voor 3e , 4e en 5e leerjaar 

Opvolging weektaken 

 

De leerlingen van het 3e, 4e en 5e leerjaar zullen verder begeleid worden naar analogie van 
de voorbije weken.  Dat betekent dat de weekplanningen worden doorgestuurd (telkens op 
zondag) en dat er 2 momenten ‘teams’ zullen georganiseerd worden waar de leerlingen met 
vragen terecht kunnen. 

 

  



 

   
 

 

 

Evalueren en rapporteren 

Met ons lerarenteam hebben we ervoor gekozen om dit schooljaar geen cijferrapporten 
meer mee te geven. Onze leerkrachten beschikken over voldoende informatie om de 
evolutie van de kinderen in te schatten. Dit doen ze aan de hand van de evaluatie vóór de 
crisis aangevuld met de info uit bingeltaken, evaluatieformulieren, online lesjes etc. 
Sommige leerkrachten zullen af en toe een toets opgeven (online of papier). De bedoeling 
hiervan is dat zowel de leerkracht als de leerling zelf, kan inschatten in hoeverre de leerstof 
beheerst is. Deze toetsen staan niet op punten maar geeft onze leerkrachten de nodige 
informatie over hoe ze de kinderen verder kunnen begeleiden. 

Op het einde van het schooljaar ontvangt elke leerling een beheersingsrapport. Hierin zal de 
klasleerkracht noteren welke leerstof er werd aangeboden en in welke mate uw 
zoon/dochter deze leerstof beheerst. 

  

Diplomafeest 6de leerjaar 

Samenkomen in grote groepen blijft voorlopig verboden. Wat vaststaat is dat onze 

diplomafeesten niet kunnen doorgaan op de traditionele manier. Dat betekent dat wij 

momenteel reeds op zoek zijn naar een creatieve manier om de kinderen van het zesde 

leerjaar toch te voorzien in een fijn diplomafeest. Hierover volgt binnenkort nog extra 

informatie.  

Terug naar inhoud 

Gedeeltelijke heropstart lessen voor 1ste, 2de en 6de leerjaar 

Organisatie lesdagen 

Wij vinden het van uitermate groot belang dat de kinderen, na een bange periode van veel 
onzekerheden, bij hun eigen leerkracht terecht kunnen in hun vertrouwde leslokaal.  De 
situatie op school zal er al héél anders uitzien.  Met volgende regeling kunnen wij onze 
kinderen toch een beetje houvast bieden via hun eigen vertrouwde leerkrachten.   

Elke klas delen we in 2 groepen.  

• De verdeling gebeurt op basis van werkhouding en zelfstandigheid van de kinderen.     
Dit om zo efficiënt mogelijk aan de slag te kunnen gaan.  
• Groep 1 krijgt les op maandag en donderdag.  
• Groep 2 krijgt les op dinsdag en vrijdag.  
• De kinderen zitten bij de eigen klasleerkracht, in hun eigen klaslokaal.    
• Via het ouderplatform verneemt u in welke groep uw zoon/dochter zal zitten.  

 

 

 

  



 

   
 

 
 
 
- De voorbije periode werd er via het ouderplatform en preteaching nieuwe leerstof 
aangebracht. Onze klasleerkrachten zullen samen met de zorgleerkrachten nagaan wat de 
kinderen aan huiswerk gemaakt hebben.  Aan de hand van de evaluatieformulieren brengen 
we alles in kaart en gaan we nadien gedifferentieerd aan het werk. Het zorgteam staat klaar 
om hulp te bieden daar waar nodig.  
- De leerlingen brengen alle materialen (boeken, schriften, taken…) terug mee naar school. 
- Vervolgens starten we de lessen terug op en zal de focus liggen op nieuwe leerstof.  Onze 
leerkrachten bekeken tijdens de paasvakantie het leerplan en gingen na welke leerstof 
essentieel is om op verder te bouwen.  
- De kinderen krijgen beperkt huiswerk mee voor de dagen dat ze geen les hebben. 
- Schooluitstappen, sportdagen, … moesten we annuleren tot het einde van dit schooljaar.  
Dat betekent echter niet dat er nooit tijd zal zijn voor iets leuks.  De boog kan niet altijd 
gespannen staan.  Afwisseling en tussendoortjes (=spelletjes tussen twee lessen)  blijven 
noodzakelijk om kinderen ontspanning te bieden. Het welbevinden van onze kinderen staat 
voor ons voorop.  

 

Toekomen op school 1e, 2e en 6e leerjaar 

Let op! Dit is een andere regeling dan de noodopvang! 

 

Vanaf 8u15 werken we met 2 ingangen namelijk onze hoofdingang (Gasthuisstraat) en een 
andere ingang aan de poort achteraan (Doggenhoutstraat).  
 

De kinderen die les hebben, betreden de school via de Gasthuisstraat.  De kinderen worden 
opgevangen door leerkrachten. Dat betekent dat u afscheid neemt aan de poort en dat de 
kinderen ALLEEN de school binnenkomen.  De kinderen gaan meteen naar de juiste klas 
onder begeleiding van leerkrachten.  
 
Indien er nog broers en/of zussen naar de opvang dienen te gaan volg je het pad naast het 
woonzorgcentrum tot aan de parking aan de Doggenhoutstraat.  De kinderen die naar de 
opvang dienen te gaan worden daar aan de poort opgevangen door de leerkachten. 
 
Wij kunnen instaan voor de organisatie binnen de school. Buiten de school bent 
u zelf verantwoordelijk om afstand te houden van elkaar. Er is tijd voorzien om toe te 
komen tussen 8u15 tot 8u40 om kinderen te brengen.  Wanneer we niet allemaal wachten 
tot 8u30 is het naar ons gevoel zeker mogelijk om afstand te houden van elkaar.  
   

  

  



 

   
 

 
 
 
 
Afhalen: na schooltijd  
 
Wij organiseren éénrichtingsverkeer in onze school! U komt binnen via de Gasthuisstraat en 
verlaat de school via de Doggenhoutstraat.  
 

- De leerlingen van 1,2 en 6 staan klaar op onze grote speelplaats.  Je volgt de aangegeven 
wandelroute. Je verlaat de wandelroute niet. De kinderen komen naar u toe.   
- Heb je nog een kleuter of een kind in de opvang dan vervolg je de wandelroute en slaat 
af naar ‘opvang’ naast de turnzaal. U haalt uw kleuter aan de kleuterweide op. Je vervolgt de 
route via de grote poort van de kleuterspeelplaats. Aan het grasveld tegenover de 
fietsenstalling haalt u eventueel nog kinderen op van de lagere school. Je verlaat de school 
via de Doggenhoutstraat. Aan de uitgang houden leerkrachten toezicht (veiligheid).    
 

Op de speelplaats zien leerkrachten erop toe of alle ouders zich aan bovenstaande 
maatregelen houden. U zal aangesproken worden indien dat niet zo is.  Wij vragen en 
rekenen op begrip van iedereen.   
 

- De begeleide rijen organiseren we zoals gewoonlijk. De kinderen zullen iets later thuis 
zijn daar we de rijen pas laten vertrekken wanneer alle ouders de school verlaten hebben. 

- Kinderen die les hebben, blijven ineten op school. Zo kunnen we de contactbubbels het 
best in stand houden. 
- Informatie over nabewaking: zie item ‘voor- en nabewaking’. 

Terug naar inhoud 

 


