
Beste ouder(s), 

Wat zijn we blij dat er nu voor alle kinderen vooruitzichten zijn en dat we de kans 
krijgen om deze laatste maand dit bewogen schooljaar samen af te sluiten. 
 
Vanaf dinsdag 2 juni zetten we de deuren van alle kleuterklassen terug wagenwijd 
open. 
Vanaf vrijdag 5 juni start de lagere school verder gefaseerd op om tegen 12 juni met 
alle kinderen terug samen op school te zijn. 

Wie start nu wanneer? En op welke dagen gaan ze naar school? 

Leerjaar Startdatum Wanneer lessen op school 

Leerjaar 3 – 4 - 5 groep 2 5 juni 8.30u – 12.15u / 13.30u – 15.30u 

Leerjaar 3 – 4 - 5 groep 1 8 juni 8.30u – 12.15u / 13.30u – 15.30u 

Op maandag en donderdag komt groep 1 naar school. Op dinsdag en 
vrijdag komt groep 2 naar school. De andere dagen leren de leerlingen thuis. De 
geziene leerstof wordt dan zelfstandig ingeoefend. 
Welke leerling in welke groep zit en een gedetailleerd overzicht ontvang je van de 
klasleerkracht van je kind. 

Leerjaar Startdatum Wanneer lessen op school 

Leerjaar 1 – 2 – 6 de volledige klas 8 juni 8.30u – 12.15u / 13.30u – 15.30u 

Leerjaar 3 – 4 - 5 de volledige klas 12 juni 8.30u – 12.15u / 13.30u – 15.30u 

Op woensdag is er geen lesdag. 

Hoe houden we de school veilig? 
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een 
combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving. 

• Vaste groepen (contactbubbels): de klasgroep is de vaste contactbubbel. 
De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende 
leerjaren hebben geen contact met elkaar. Er worden geen niveaugroepen 
georganiseerd. 

• Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen lunchen in hun eigen klas 
en spelen op een vaste speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de 
verschillende groepen. 
Lunchpakket en eigen drinkfles meebrengen. Het schoolrestaurant is niet 
open en er kunnen geen maaltijden worden opgewarmd. 

• Afstand houden (1,5 meter): tussen de leerkracht en leerlingen, tussen 
volwassenen onderling en op plaatsen waar groepen samenkomen, blijft 
1,5m wel noodzakelijk. Niet meer tussen leerlingen onderling binnen hun 
eigen contactbubbel.  

• Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leerkrachten 
dragen een mondmasker of een gezichtsbeschermer. 

• Netheid: leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen met 
zeep. Ontsmettende handgel is voorhanden in lokalen waar geen wastafel 



is. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen 
grondig schoon. 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

•  Zet je lagere schoolkind ’s morgens af aan de grote poort aan de Garenmarkt. 
Je kunt het schooldomein niet binnen rijden of betreden. Er zal vanaf 8u een 
toezichter aan de poort staan om je kind naar de juiste plaats te begeleiden. 
Voor 8u kun je je kind te voet via de poort naar de kleuterspeelplaats 
begeleiden. Ingang Groeninge is voorbehouden voor de secundaire school 
en kan je dus niet gebruiken. Kleuters worden afgezet aan het blauwe 
voetgangerspoortje in de Eekhoutpoort. 

• ’s Avonds kan je het domein wel binnen rijden via de Eekhoutpoort, maar je 
kunt niet parkeren. Via een doorrijdsysteem kun je kinderen van L1 en 
noodopvang ophalen op speelplaats aan zandplein, kinderen van L2 en 
L3 op de ASO-speelplaats, L4 aan de struikjesspeelplaats en L5 en 
L6 aan de fietsenstalling ter hoogte van voetbalpleintje. 
Houd je aan het éénrichtingsverkeer op het schooldomein. 
Houd er rekening mee dat ook de verkeersstroom om de stad Brugge 
binnen te rijden in de namiddag is gewijzigd. 

• De fietsenstalling ter hoogte van de eetzaal is gereserveerd voor de lagere 
school. De fietsenstalling in de tuin is beschikbaar voor de secundaire 
school. Kleuters kunnen hun fiets stallen in het hoekje van de 
kleuterspeelplaats aan het blauwe voetgangerspoortje Eekhoutstraat. 

• Maak zo weinig mogelijk gebruik van de voor- of naschoolse opvang. Daar 
kunnen we de scheiding van de contactbubbels niet garanderen. Breng je 
kind tussen 8.15u en 8.30u en haal het terug op om 15.30u. 

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet 
op de speelplaats. 

• Bij het brengen en ophalen van je kind draag je een mondmasker. 
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 
• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 
• Er wordt geen rij georganiseerd tussen beide kleuterscholen. 
• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak via 

telefoon of via mail. 

Deze maatregelen gaan in op vrijdag 5 juni. 

Wat als je kind ziek is? 

• Zieke kinderen moeten thuisblijven. 
• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je 

gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. 
Meer informatie over de procedure:  https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_procedure_contact_NL.pdf 

• Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 
immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op 
school kan volgen of verder thuis blijft leren. 
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• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een 
afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij 
de behandelende arts anders oordeelt. 

• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We 
vragen je dan om je kind zo snel mogelijk af te halen.  Wees steeds 
telefonisch bereikbaar. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. 
Die zal beslissen of je kind moet getest worden. 

Hoe wordt de noodopvang georganiseerd? 

• Welke kinderen vangen we op? 
o Lagere schoolkinderen van ouders die beide niet thuis werken. De 

ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw 
opstart. 

o Lagere schoolkinderen van kwetsbare gezinnen. 
• Wanneer vangen we de lagere schoolkinderen op? 

o Elke schooldag van 8u – 16u als je kind geen lesdag heeft en dit tot 
en met donderdag 11 juni. 

o Elke woensdag van 8u – 12u. 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen? 

• We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een 
evenwichtig en afwisselend vakkenpakket. 

• Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leerkrachten voor. 
Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe 
leerstof krijgen en taken en oefeningen. 

• Uitstappen en sportdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de 
leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen. 

• Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om 
te bewijzen wat ze kunnen. 

• Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement 
niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons 
schoolreglement. 

• Samen willen we het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten 
hoe we dit zullen organiseren. 

Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

• Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je 
kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom 
dat nu nog niet kan. 

• Bereid je kind voor op de aangepaste omstandigheden op school: afstand 
bewaren, handen heel regelmatig wassen, juf of meester die een 
mondmasker zal dragen, beperkt spelmateriaal,... 

• Je kind kan één stuk buitenspeelgoed voor zichzelf meebrengen naar school 
om zelf mee te spelen op de speelplaats. Balsporten worden niet 
toegestaan. 



• Een gedetailleerd overzicht van de concrete maatregelen in het leslokaal, 
gangen, gebouw, toiletruimte en speelplaats hoort je kind van de 
klasleerkracht. 

Hoe kan je je kind helpen om te leren? 
Ook als je kind sommige dagen weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou 
niets. Je kind blijft ook de andere dagen thuis leren en oefenen. 
Enkele tips: 

• Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
• Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 
• Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 
• Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de juf of meester. 

Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende. 

Meer informatie? 

•  Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?   
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-
voor-ouders 

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de 
lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de 
timing niet verandert en na goedkeuring van de preventieadviseur en het 
schoolbestuur. 

We staan te popelen om de kinderen opnieuw te mogen verwelkomen. We hebben 
onze kleuters en jullie enorm gemist. 
 
Dank voor je begrip voor de bijzondere omstandigheden waarin de school gefaseerd 
weer opgestart moeten worden en voor je vertrouwen. Wij stellen alles in het werk 
om onze kinderen op een veilige manier te verwelkomen. 
 
Hou het samen veilig en gezond. 
Vriendelijke groet 
directeur Martine 

Karel de Goede V.Z.W. 
Vrije basisschool Sint-Andreasinstituut (instellingsnr. 016981) 
Garenmarkt 8 - Gentpoortstraat 1 
B-8000 Brugge  - Tel : 050 470967 (directie) - 050 470934 of 050 470970 
(secretariaat) 
Web : https://www.sint-andreas-brugge.be/ 
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