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ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

Deze 5 uitgangspunten lopen als een rode draad door dit draaiboek: 
 

1) De gezondheid en veiligheid van onderwijsprofessionals en leerlingen staan voorop. 
2) De scholen zijn de eerste regisseur voor het onderwijsproces en kunnen rekenen op de 

ondersteuning van pedagogische begeleiding en andere onderwijsactoren. 
3) 2019-2020 is voor niemand een verloren schooljaar. 
4) Na de herstart van de lessen op school wordt de onderwijstijd tot het einde van het schooljaar 

gemaximaliseerd. 
5) Er is garantie op een faire evaluatie voor alle leerlingen. 

 

1. VEILIGHEID 

1.1 Uitgangspunten 
 

● De school herstart enkel als dat op een voldoende veilige en haalbare manier kan. 
Daarom werd een risicoanalyse opgesteld voor onze school. 
 

● De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde bij de 
heropstart van de scholen. We houden ook rekening met zieke personeelsleden en 
leerlingen die niet op school aanwezig kunnen zijn. We voorzien maatregelen voor de 
fysieke veiligheid én voor de het mentale welbevinden. 
 

● We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting 
maximaal proberen in te dijken. 

1.2 Afspraken 
 

● Social distancing van 1,5m blijft gehandhaafd.  
Klassen worden zodanig herschikt dat ook daar de afgesproken afstanden tussen de 
personen/kinderen  kan worden voorzien. 
 

● Handhygiëne 
Bij het betreden van de school wassen de kinderen hun handen aan de extra wasbak die 
wordt voorzien aan de ingang van de school. Indien te druk of omwille van de een of 
andere reden niet mogelijk, ontsmetten de kinderen hun handen met een handgel. 
Daarna gaan ze ofwel naar een sanitair blok of naar de klas om hun handen te wassen 
met water en zeep. 
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Iedere klas is voorzien van een lavabo, zeep en papieren doekjes om de handen 
af te drogen. 
 

● Contact Bubbels bewaren: 
Door zoveel mogelijk dezelfde leerkrachten/personeelsleden/begeleiders in te schakelen 
voor dezelfde groepen. 
Kleine groepen te voorzien 
De speelplaats en turnzaal op te splitsen in verschillende gebieden 
Voor elke groep wordt een vast klaslokaal voorzien en een vaste plek voor elke 
leerling. 
 

● Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. We hernemen de richtlijnen uit de 
periode voor de schorsing van de lessen. 
 

● Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet.Dit op de speelplaats of in het 
zorglokaal. Ouders worden verwittigd om het kind te komen ophalen. Bij hevige 
symptomen wordt de huisarts best ingeschakeld. 
 

● We voorzien mond- en neus bedekking voor personeel. Ook handschoenen zijn aanwezig. 
Kinderen tot 12 jaar zijn niet verplicht dit te dragen. Kinderen die zelf een mondmasker 
meebrengen, krijgen de kans die te dragen. 
 

● Risicogroepen 
Wie tot de risicogroepen behoort, wordt nog verder bepaald. We wachten de richtlijnen af 
van de regering. 
 

1.3 Richtlijnen lokalen en lessen 

Klaslokalen: 
● Klaslokalen worden herschikt zodat ze voldoen aan de richtlijnen (social 

distancing). 
● Iedere leerkracht heeft zijn vast lokaal. 

Iedere leerling heeft zijn vaste plaats. 
● Jassen worden aan de stoelen gehangen en niet in de gang, kapstokken zijn te 

dicht bij elkaar. 
Boekentassen worden naast de lessenaar geplaatst. 

● Klassen worden verlucht. Ramen open/op een kier, deur op een kier. Er wordt iets 
(baksteen) tussen de deur geplaatst, zodat leerlingen de klink niet hoeven vast te 
pakken om het lokaal te verlaten. 

● In ieder klaslokaal is een wastafel met zeep en keukenrol om de handen te kunnen 
wassen. 

● Er wordt aan de leerlingen gevraagd om zelf een doos zakdoeken mee te brengen, 
zodat ook dit geen verloop in de klas hoeft te zijn. 
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Sanitair: 
● Aangezien er maar één wastafel is per toilet gedeelte, morgen kinderen slechts 

één per één naar het toilet. 
● Er wordt normaal ook nog een mobiele wastafel buiten voorzien 
● De buitendeuren van de toiletten blijven open 
● Er worden papiertjes voorzien om de handen af te drogen. 
● Toiletten worden door de kinderen doorgespoeld.  
● Middelste urinoirs worden met lint afgesloten om de afstand te bewaren. 

 

Secretariaat / Bureau directie / Zoco-lokaal: 
● Er worden geen leerlingen naar deze lokalen gestuurd om iets te brengen of te 

vragen. 
● Het bezoek van leerkrachten wordt beperkt. 
● Slechts 1 persoon per keer binnen. 
● Ouders die dringende vragen hebben, wachten aan de deur van het bureau. 

Deuren, gangen en trappen: 
● Alle deuren staan zoveel mogelijk open. 
● Er worden pijlen op de grond aangeduid om de route naar boven aan te duiden. 

We gaan langs de vaste trap aan de klas van juf Edith naar boven en komen langs 
de brandtrap naar beneden. Dit om éénrichtingsverkeer te bekomen. 

Speeltijd/ Speelplaats / Tuin 
● De speelplaats wordt in zones verdeeld.  

○ Kleuterzone (fietsparcours) voor K0 en K1B 
○ Zone L1A en L1B 
○ Zone L2A en L2B 
○ Zone opvang lager (L3,L4,L5) 

 
● De voortuin aan de kant van de fietsenstalling wordt gebruikt door L6. 
● De tuin wordt in 3 delen verdeeld voor K2A, K2B-K3A, K2C-K3B 
● Speeltoestellen worden afgesloten. 

 
● Tijdstippen speeltijden - elk in hun eigen deel 

9u45 en 14u15: Kleuter  
10u en 14u30: L1 
10u15 en 14u45: L2 
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Lunchpauze 
● Er worden dit schooljaar geen warme maaltijden meer voorzien. 
● Kinderen brengen hun eigen boterhammen en water mee. 
● De kinderen eten hun boterhammen in klas of in het voorziene deel op de 

speelplaats. 
● Over de middag staan Carla, Nele en Marleen in voor toezicht. 

Nele: K0 + K1A+K1B: deel speelplaats 
Carla: K2 +K3: ieder zijn deel in tuin 
Marleen: Lager: ieder zijn deel op speelplaats 

LO-lessen 
● Momenteel worden er geen LO lessen meer voorzien door de LO-leerkracht. 
● Leerkracht kunnen zelf bewegingsmomentjes voorzien wanneer ze voelen dat daar 

nood aan is. 

Voor- en naschoolse opvang 
● Wij voorzien voor- en naschoolse opvang 
● Ook hier wordt rekening gehouden met de contact bubbels. 

Studie 
● Er wordt dit schooljaar geen studie meer georganiseerd. 

Busvervoer 
● Er wordt dit schooljaar geen busvervoer meer ingericht. 

Rijen 
● Over de middag worden er geen rijen ingericht, aangezien wij een tekort hebben 

aan personeel en dit contact bubbels zou verbreken. 
 
 

1.4 Derden 
Er worden geen ouders en andere personen toegelaten in de school. 

 

1.5 Mentaal welzijn 
Naast de fysieke veiligheid zal er vooral ook rekening moeten gehouden worden met het 
mentale welzijn van personeel, leerlingen en ouders. Deze periode heeft een 
onmiskenbare impact op de psychologische belasting van personeel en leerlingen. 
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● Zoco 

 
Kleuter:  
Juf Edith Valcke 
edith.valcke@sint-jansschool.net 

 
Lager: 
Juf Jozefa Delbeecke 
jozefa.delbeecke@sint-jansschool.net 

 
 

● CLB 
Onze contactpersoon is Vicky Leplae: 
vicky.leplae@clbleieland.be 
056/237250 

 

Er is ook de CLBchat, waar je terecht kan met je vragen: https://www.clbchat.be/ 
 

Md 
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● Brugfiguur 
 

 
 

1.6 Communicatie / overlegorganen 
● Overleg met leerkrachten/personeel via brieven en meets. Bij iedere nieuwe stap krijgt het 

personeel de nieuwe richtlijnen via smartschool. 
● Overleg preventie / schoolbestuur / college van directeurs binnen onze SG 
● Overleg met stadsbestuur Menen 
● Overleg OCSG via Coördinerend directeur en preventieadviseur.. 

 
● Op voorhand bevraging van ouders via online enquêtes die werden verstuurd via 

smartschool. Dit om een zicht te krijgen op de aanwezige leerlingen en kleuters. Zowel 
voor de lessen als voor de opvang. 
 

● Brief vanuit de scholengemeenschap naar ouders/aangepast aan Sint-Jansschool 
 

● Personeel en leerlingen krijgen instructies over: 
● Social distancing  

○ Via signalisatie op de grond krijgen de leerlingen te zien hoeveel afstand moet 

genomen worden. 

● Handhygiëne - affiches 

○ Hoe? We hebben onze eigen affiches met Kato en Bazil 

○ Wanneer?  

■ Betreden van de school, handgel 

■ Binnenkomen van de klas of opvang 
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■ Na toiletbezoek. 

■ Voor de maaltijd. 

■ Voor het verlaten van de school. 

■ Na het hoesten of niezen. 

2. MENSEN 

2.1 School met een hart. 
We zijn een school met een hart. Zeker nu in deze moeilijke tijden is het welbevinden prioriteit. 
Daarom is het belangrijk signalen op te vangen en door te geven aan de juiste personen. Dit kan 
in eerste instantie de klasleerkracht, directie of zoco zijn. Indien wij als school onvoldoende 
kunnen helpen, sturen we de kinderen/ouders door naar CLB of brugfiguur van Menen. Dit 
afhankelijk van de problemen. 
 

Leerlingen die naar school mogen (L1-L2-L6) 
Bij de heropstart van de scholen zal het vooral belangrijk zijn te luisteren naar kinderen, hen hun 
verhaal te laten doen. Er wordt rekening gehouden dat de social distancing en mondmaskers 
ongewoon zijn voor de kinderen, we geven hen tijd daaraan te wennen. 
 

Leerlingen die niet naar school mogen (Kleuters + L3-L4-L5) 
Voor de kinderen die nog niet naar school mogen is het belangrijk verder te doen met preteaching 
en vooral met iedereen in contact te blijven.  
Kleuters zullen nu wel minder filmpjes krijgen, aangezien we de juffen nodig hebben voor de 
opvang. 

Team - personeel 
Ook voor ons als team is dit een helse periode. Bepaalde personeelsleden kregen al te maken 
met ziekte, afscheid nemen. 
 

2.2 Wie doet wat? 
 
Om contact bubbels te bewaren worden zoveel mogelijk dezelfde mensen ingeschakeld bij 
eenzelfde groep kinderen. 

Leerlingen die naar school mogen (L1-L2-L6) 
 
L1A: Juf Ellen  
L1B: Juf Caroline /  Juf Lieselotte namiddag 
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L2A: Juf Annelies 
L2B: Juf Megan  
 
L6A: Meester Glenn 
L6B: Juf Jessey 
 

Leerlingen die niet naar school mogen (Kleuters + L3-L4-L5) 
 
De kleuterleerkrachten aangevuld met meester Wouter en juf Jozefa 
 

3. LEREN 

De focus op de essentiële doelen blijft. 

Vanuit de diversiteit en context van onze school, leraren en leerlingen, kiezen we welke 
leerinhouden we nog zullen aanbieden. 

We leggen onze focus op taal, schrijven, rekenen en Frans 

Daarnaast kunnen de klassen die terug les volgen in de namiddag ook wel eens een muzische les 
of een interessant Wero-thema krijgen. 

Bij L6 oog hebben voor de nog noodzakelijke stappen naar het secundair. Belangrijke zaken uit 
het Mega-project, studiekeuze,... 

Essentiële leerstof die momenteel niet of onvoldoende kan gegeven worden, verplaatsen we naar 
volgend schooljaar. Eind juni wordt per jaar dan besproken wat klassikaal nog onvoldoende 
gekend is en wat we dus meenemen naar het volgende jaar. 

De keuze van de lesorganisatie blijft bij het schoolteam. We hebben leerkrachten die instaan voor 
preteaching, anderen komen lesgeven en nog anderen staan in voor de opvang. 

Bij preteaching ook focus op taal, rekenen en voor L5 Frans. 

Mag-taken (muzische, sport, koken) zijn een mooie aanvulling. 
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4. ORGANISEREN 

4.1 Onderwijstijd goed besteden 
Alle schooluitstappen, sportdagen, enz. zijn voor de rest van het schooljaar geannuleerd. 
 
Ook de pedagogische studiedag van 20 mei gaat niet door en wordt een gewone lesdag. 
 

4.2 Onderwijs organiseren voor L1/L2/L6: eerste fase 
L1: 4 dagen 
L2: 2 dagen  
L6: 4 halve dagen 
 
De leerlingen kunnen in hun eigen klas blijven bij hun eigen klasleerkracht. 
 

maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 

L1A 
8u30-15u45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L6A  
9u - 11u30 
 
L6B 
9u - 11u30 

L1A 
8u30 - 15u45 
 
L1B 
8u30 - 15u45 
 
L2A 
8u30 - 15u45 
 
L2B 
8u30 - 15u45 
 
L6A 
9u - 11u30 
 
L6B 
9u - 11u30 

L1A 
8u30 - 15u45 
 
L1B 
8u30 - 15u45 
 

L1A 
8u30 - 15u45 
 
L1B 
8u30 - 15u45 
 
 
 
 
 
 
 
L6A  
9u - 11u30 
 
L6B 
9u - 11u30 
 

 
 
 
L1B 
8u30 - 15u00 
 
L2A 
8u30 - 15u00 
 
L2B 
8u30 - 15u00 
 
L6A  
9u - 11u30 
 
L6B 
9u - 11u30 
 

 
● Dit schema wordt na een week geëvalueerd. Waar nodig sturen we bij. 
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4.3 Opvang voor kinderen die geen les mogen volgen: kleuters + L3,L4,L5 
 
De opvang is enkel voor kinderen van wie beide ouders moeten werken. Er wordt een attest van de 
werkgever afgegeven aan de directie of begeleider van de opvang. 
 
Wij verwachten wel van de ouders/leerlingen van het lager dat ze hun boeken, schrijfgerei en 
codes/wachtwoorden mee hebben.  

Lokalen om deze opvang te organiseren: 
 
Kleuters kunnen gebruik maken van turnzaal, kleuterklassen en tuin 
 
L3-L4-L5: eetzaal (1 kind per tafel) of speelplaats 
 
L1-L2-L6: klas juf Liesbet / L3A of speelplaats 

4.4 Voor- en naschoolse opvang 
 
maandag 6u30 tot 8u30 en 16u tot 18u 
dinsdag  6u30 tot 8u30 en 16u tot 18u 
woensdag 6u30 tot 8u30 en 16u tot 17u30 
donderdag 6u30 tot 8u30 en 16u  tot 18u 
vrijdag 6u30 tot 8u30 en 16u  tot 17u30 
 

4.6 Onderhoudsplan 
 
Banken van kinderen worden dagelijks gereinigd. 
Speelgoed wordt beperkt, en wat we gebruiken wordt op regelmatige tijdstippen gereinigd. 
Toiletten, refter, deurklinken, trapleuningen worden dagelijks gereinigd 

 

5. EVALUEREN 

5.1 IDP proeven 
L4 en L6 neemt niet meer deel aan de IDP proeven 
Dit is dit jaar ook geen verplichting, gezien de omstandigheden. 
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5.2 Proefwerkperiode 
 
Het eindrapport wordt een rapport op basis van permanente evaluatie. 
De resterende onderwijstijd wordt zo goed mogelijk benut en dus wordt er zo lang mogelijk les 
gegeven. Dit wil zeggen dat er geen proefwerkperiodes worden ingeschakeld eind juni. 
 
De punten van het paasrapport worden gebruikt voor het eindrapport. 

5.3 Basofiche voor het 6de leerjaar 
 
De Basofiche wordt meegegeven met de leerlingen op maandag 18 mei. 
Wie nog vragen daarover heeft kan contact opnemen met de leerkracht, zoco of directie. 
 

6. Besluit 
 

- Handhygiëne, afstand en contact bubbels zijn uiterst belangrijk 
- L6 komt 2 halve dagen 
- L1 komt 4 dagen 
- L2 komt 2(3) dagen 
- Kleuters zitten in: 

turnzaal 
klas 
speelplaats K0 en K1B (fietsparcours) 
tuin K2 - K3  

- Lager: 
L1-L2-L6 klas L3A voor opvang, anders in eigen klas 
L3-L4-L5 in eetzaal 

- De speelplaats is opgedeeld in verschillende delen voor de verschillende groepen 
- Leerkrachten/klassen die niet op school zijn doen verder met preteaching 
- Kleuterleidsters zijn overdag aanwezig voor de opvang. 
- Er zijn geen LO-lessen, uitstappen, warme maaltijden en busvervoer meer. 
- Het MVD personeel is aanwezig voor de voor- en naschoolse opvang alsook over de 

middag. 
- Zoco kleuter en lager staan nog steeds in voor contacten met ouders/welzijn 

 
 

 

VZW Scholengemeenschap Sint-Vincentius (Instellingsnummer 120519) 
Ondernemingsnummer 0410.259.322 - RPR Gent afdeling Kortrijk 
Kasteeldreef 4 - 8930 Menen - www.sgstvincentius.be - info@sgstvincentius.be - 056/89 77 16 

mailto:directie@sint-jansschool.net


Sint-Jansschool 
School met een hart voor kleuters en lagere schoolkinderen 

 
J.M. Sabbestraat 132 - 8930 Menen - 056/51.28.90 - directie@sint-jansschool.net 

www.sint-jansschool.net 

7. Dank 

Dank voor alle inspanning en extra’s. 

Het is een helse periode, hopelijk is dit een lichtje in de tunnel 
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