
 

 

Voorbereiding op een beperkte heropening van onze school 
Iedereen kan het volgen in de media: we staan als school voor de grote 
uitdaging om opnieuw lessen te organiseren, terwijl we strenge 
veiligheidsnormen krijgen opgelegd. Om deze opstart voor te bereiden hebben 
we een ‘Coronateam’ samengesteld, die bestaat uit de directie, een 
afvaardiging van de klassen die eerst zullen mogen opstarten en onze 
preventiedienst. Deze groep zal nog vaak samenkomen om de indeling van het 
schoolgebouw te herbekijken, nieuwe afspraken te maken om de afstand 
tussen de kinderen onderling en ook met de leerkrachten te verzekeren, een 
nieuwe tijdsindeling om het aantal mensen dat samen arriveert of samen 
pauzeert te beperken, nieuwe groepsindelingen van max. 10 leerlingen in een 
lokaal, we moeten de opdrachten van alle personeelsleden herbekijken, 
vloerstickers moeten besteld worden om de looprichting in de school aan te 
duiden… Kortom: we hebben het gevoel dat we een heel nieuwe start aan het 
voorbereiden zijn. Veel van de vertrouwde regelingen moeten we immers 
overboord gooien. En tegelijk blijven we ook zorgen voor de noodopvang. U zal 
begrijpen dat we u nu nog geen uitgewerkt scenario kunnen voorleggen. We 
zullen u op de hoogte houden van de evoluties van dit denkwerk. Onze 
kinderen (voorlopig enkel van het 1ste, 2de en 6de lj) zullen ook voorbereid 
moeten worden op een herstart die helemaal anders is, dan toen we mekaar 
voor ’t laatste zagen op vrijdag 13 maart. 

Noodopvang 
Tot er een nieuwe regeling komt, blijven we opvang bieden aan gezonde 
kinderen van wie de ouders een job uitoefenen in de cruciale sector.  
In de voormiddag gebeurt de opvang in de lagere school, in de namiddag 
trekken we naar de kleuterschool.  
Ook de aanmeldingen blijven hetzelfde: 
Wie opvang nodig heeft, meldt dat via https://www.antoontje.be/formulieren/. 
Wie gebruik wil maken van de voor- of nabewaking (vanaf 7.30 uur, tot max. 17.30 
uur), mailt dit door naar info@antoniusschool.be.  
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We wensen u, uw geliefden en onze collega’s een goede gezondheid! 
Verzorg mekaar goed. 

En hou vol. 
 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 

Basisschool 


