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24 augustus 2021
Betreft: Start schooljaar met beperkte maatregelen
Beste ouder(s)
Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen, tenzij de preventieadviseur
op basis van de veiligheidssituatie op school of de lokale crisiscel op grond van de lokale
epidemiologische situatie, anders beslist. Deze maatregelen blijven gehandhaafd tot minstens
eind september. Indien de omstandigheden het toelaten of vereisen kan het onderwijsoverleg
vroeger samenkomen voor een evaluatie.
Zo is een mondmasker niet langer verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Voor
alle activiteiten buiten de klasruimte gelden de algemene regels van de maatschappij.
Ondanks de grote vaccinatiebereidheid van personeel en jongeren (+12), is het virus echter
nog niet verdwenen. Extra waakzaamheid blijft aangewezen. Naast een basisset van
maatregelen kunnen - indien nodig - bijkomende striktere en kordate maatregelen volgen,
zowel algemeen als specifiek.
In gemeenten waar de situatie op basis van de cijfers acuut is, kan de lokale crisiscel net zoals
vorig schooljaar per direct en afhankelijk van de situatie overgaan tot extra maatregelen:
o

mondmaskers bij personeel en leerlingen (+10 jaar) gedurende 14 dagen

o

preventief testen van klasgroep(en) (d.m.v. codes die het CLB genereert of
mobiele teams)

o

quarantaine van klasgroep(en)

Omdat de maatregelen de voorbije schooljaren regelmatig gewijzigd zijn, bezorgen we u
een klein overzicht van de huidige maatregelen in onze school:
Contactonderwijs:


Momenteel organiseren we voor 100% contactonderwijs.



Verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.



We blijven inzetten op goede handhygiëne en wassen zeer regelmatig de handen.



Kinderen dragen geen mondmasker.

www.hofpepijn.be
directeur@hofpepijn.be

 011/88 17 93

GO! Hof Pepijn
Bondgenotenlaan 6
3400 Landen


Personeel draagt geen mondmasker in contact met kinderen in de klas. Personeelsleden
dragen wel een mondmasker in contact met andere collega’s of ouders. Op de speelplaats
dragen collega’s geen mondmasker.



Turnlessen kunnen doorgaan in de turnzaal. Bij goed weer wordt er buiten gesport.

Pauzes:





Er wordt terug voorzien in een aanbod van warme maaltijden. Deze maaltijden worden
genuttigd in de eetzaal. De eetzaal wordt maximaal verlucht en de klasgroepen worden zo
mogelijk gescheiden.
De boterhammen worden in de klas (bij goed weer: buiten) gegegeten.
De speeltijden worden gelijktijdig georgansieerd. De leerlingen mogen gebruik maken van
speeltuigen en speelgoed.

Ouders & essentiële derden:







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.
Oudercontacten en info-avonden zullen hybride georganiseerd worden. Ouders krijgen de
mogelijkheid om deze digitaal bij te wonen. Tijdens een live oudercontact is het mondmasker
verplicht.
Ouders dragen steeds een mondmasker wanneer ze het schooldomein betreden.
Schoolbezoeken voor kandidaat-leerlingen gebeuren op afspraak na de schooluren.

Activiteiten & uitstappen:


Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals ze gelden in de rest van de samenleving
(cultuur, sport, jeugd,…).

Verjaardagen:


Verjaardagen worden door de leerkracht en de medeleerlingen gevierd in de klas. Verwittig
tijdig de leerkracht. Om risico te vermijden, staan we geen traktaties toe maar we zorgen wel
voor een overgetelijke dag!

Begin en einde van de lesdag/opvang:




Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
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Opvang:
De ouders van leerlingen die naar de opvang gaan, kunnen het domein betreden om hun kind naar de
opvang te brengen of af te halen.

Begin van de dag Hof Pepijn:



Juf Nathalie & juf Sandra ontvangen de ouders en leerlingen aan de schoolpoort.
’s Ochtends onthalen we de leerlingen op de speelplaatsen.

Einde van de dag Hof Pepijn:




Het afhalen van de leerlingen gebeurt tussen 15u15-15u35
Ouders wachten op de parking (Interleuvenlaan) of aan de schoolpoort (Bondgenotenlaan).
Op het voorziene uur laten juf Nathalie en juf Sandra de ouders toetreden tot het domein.

Brengen en afhalen in onze wijkschool Pepijntje:







Juf Anne ontvangt de ouders ’s morgens aan de poort. Ouders geven hun kind af en verlaten
het domein via grote poort aan de zijkant.
’s Ochtends vangen we de leerlingen op de speelplaatsen op.
Het afhalen van de leerlingen gebeurt tussen 15u15-15u35
De leerlingen staan in rijen op de kleuterspeelplaats.
Ouders wachten aan de poort.
Op het voorziene uur laat een leerkracht de ouders toetreden.

!!!!! Uitzondering: ouders van instappertjes en nieuwe leerlingen mogen de eerste lesweek het
domein betreden bij het brengen van hun kind.

Mochten er vragen zijn, dan kan u ons steeds contacteren via mail:
Sandra De Coninck (zorgcoördinator)
sandra.deconinck@hofpepijn.be
Nathalie Moyaerts (beleidsondersteuner)
nathalie.moyaerts@hofpepijn.be
Tim Stiers (directeur)
directeur@hofpepijn.be
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