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Heropstart lessen voor het tweede leerjaar Mielen 

Beste ouders,  

De leerlingen kregen tussen de start van het schooljaar en nu de volgende vormen van onderwijs: 

▪ Lessen en activiteiten in de klas en op het schooldomein 

▪ Afstandsleren (herhalingsleerstof via takenbundels en/of digitaal) 

▪ Pre – teaching (nieuwe leerstof via Google Classroom) 

Als ouders stonden jullie voor de taak om jullie kind te ondersteunen in zijn of haar schoolwerk.  

Zowel de kinderen als de ouders doen dat voortreffelijk!  

Voor de leerlingen van het tweede leerjaar hebben we goed nieuws! Zij mogen vanaf dinsdag 2 juni 

terug gedeeltelijk les op school volgen!  

Het onderwijs voor de leerlingen van het tweede leerjaar zal voornamelijk doorgaan via 

contactonderwijs en nog voor een klein stuk via afstandsonderwijs op Google Classroom .  

We hanteren volgende planning:  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

09u00 – 
12u30  

LES OP SCHOOL 
TE MIELEN 
olv juf Katia 

refter 

LES OP SCHOOL 
TE MIELEN 
olv juf Katia 

refter 

Afstands-
onderwijs via 

Google 
Classroom 

LES OP SCHOOL 
TE MIELEN 
olv juf Katia 

refter 

LES OP SCHOOL 
TE MIELEN 
olv juf Katia 

refter 

 

In de resterende weken wordt er afgeweken van het normale lessenrooster .  

Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door 

dit schooljaar. 

 

Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. 

Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement. 

Wat zal er gebeuren tijdens de lesdagen op school?  

Fase 1: startdag 2 juni:  

• Warme onthaaldag voor onze leerlingen  

• Aandacht voor hun socio-emoioneel en psychisch welbevinden 

• Afspraken maken rond veiligheid en preventie op school 

Fase 2: bepaling van de beginsituatie van de leerlingen 

• Tijdens de eerste dag(en) zal de leerkracht via observatie, toetsing of andere 

evaluatiemethodieken proberen zicht te krijgen op de beginsituatie van de leerlingen. Welke 

leerstofonderdelen zijn effectief gekend en welke niet.  

 



 

Fase 3: terugkomen op de preteaching 

• Wanneer de leerkracht zicht heeft op hetgeen er nu effectief wel en niet gekend is, kan de 

leerkracht bepaalde onderdelen uit de preteaching terug herhalen of inoefenen.  

Fase 4: nieuwe leerstof / afwerken van het programma van het tweede leerjaar. 

• Nieuwe leerstof die best onderwezen wordt door de leerkracht wordt aangeboden. 

! Deze fases zijn niet strikt van elkaar gescheiden en kunnen in elkaar overlopen.  

! Fase 3 en fase 4 zullen niet voor alle leerlingen op dezelfde manier verlopen. 

 

Wat wordt er van de leerlingen verwacht op de dagen dat zij niet naar school komen?  

De leerlingen volgen op woensdag geen les op school. De juf zet voor hen enkele taken klaar op 

Google Classroom. Deze taken zijn belangrijk voor extra inoefening of om de tafels te onderhouden. 

Het kunnen ook taken zijn die op school moeilijk haalbaar zijn, omwille van de strenge 

veiligheidsmaatregelen. De juf vindt het belangrijk dat de taaklast op deze dag beperkt blijft: spelen, 

ravotten en af en toe wat rust is zeker zo belangrijk!  

Wat mag je verwachten van de leerkracht tijdens de niet-lesdagen?  

• Leerlingen mogen ten alle tijden vragen blijven stellen via de chat of mail. De leerkracht zal 

hier zo veel mogelijk op blijven antwoorden. Tijdens de momenten dat de leerkracht voor de 

klas staat of noodopvang doet, is hij/zij uiteraard niet actief op de chat. Gelieve hiervoor 

begrip te hebben.  

• Op dinsdag wordt het taakje voor woensdag gepost op Google Classroom.   

• Het opstellen van een weekplanning is voorlopig nog even moeilijk, omdat we totaal nog 

geen zicht hebben op de beginsituatie van de leerlingen.  

 

Hoe zit het met leerlingenevaluatie?  

Voor de rest van het schooljaar wordt ingezet op zoveel mogelijk lesgeven. Er zullen dit schooljaar 
geen grote toetsen afgenomen worden. 

Dit wil niet zeggen dat de kinderen (die op school les krijgen) geen taken meer moeten doen of dat er 
geen kleine toets voorzien kan worden. Integendeel! Maar die taken en toetsen zijn dan enkel in 
functie van het geven van een zo goed mogelijke begeleiding of het snel oplossen van mogelijke 
problemen. 

Indien u hierover nog vragen heeft, of u maakt zich zorgen, neem dan gerust contact op met de 
leerkracht of de directie.  

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 groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De 
leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben 
geen contact met elkaar.  

• Aparte speeltijden: de leerlingen gaan niet allemaal samen spelen op de speelplaats. Zo 
vermijden we contact tussen de verschillende groepen. 
De leerlingen van het tweede leerjaar spelen op de grote speelplaats van het lager.  

• Afstand houden (1,5 meter): de leerkrachten en leerlingen houden voldoende afstand 
van elkaar in de klas, de gangen en op de speelplaats.  

• Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker (is niet verplicht in het lager 
onderwijs). De leraars dragen wel een mondmasker.  

• Netheid: leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met 
handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig 
schoon. 
 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

• Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.  

De leerlingen van het tweede leerjaar gebruiken de in- en uitgang aan de grote poort van 

de speelplaats van het lager. De kinderen komen dus ‘s ochtends langs hier en gaan na 

school ook weer langs hier naar buiten.  

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

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 

De lessen starten voor het tweede leerjaar om 09.00u. Gelieve uw kind stipt op dat uur af 

te zetten. Hou het afscheid kort en vertrek meteen weer naar huis. We willen ten alle 

tijden vermijden dat er een grote menigte aan de schoolpoort zou ontstaan.  

De lessen stoppen om 12u30. Gelieve stipt op tijd uw kind af te halen en te vermijden dat 

er een grote menigte aan de schoolpoort zou ontstaan.  

 

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via 
mail. 
 

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. 

• 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 af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal 
beslissen of je kind moet getest worden.  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf


 

 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  

• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 

• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de 
gepaste maatregelen. 

• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens 
was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact 
gaat. 

• Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen 
thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind 
ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.     

• Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school 
blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 
1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en 
verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch 
contacteren.    

• Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven 
gaan.  

• Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de 
huisarts telefonisch te contacteren.   

 
Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 2 juni? 

• Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er voorlopig niets. Ze werken 
verder met Google Classroom.  
In de media werd reeds een advies bekend gemaakt om alles klassen terug op te starten 
op 2 juni. Dit is louter een advies, dat tot nu toe nog niet bekrachtigd werd door de 
Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen werken wij wel aan het ontwerp van een 
heropstartplan voor andere klassen.  

 

Hoe wordt de opvang georganiseerd? 

• Welke kinderen vangen we op? 

o Kinderen van ouders die niet thuis werken. De ouders werken in een cruciale 
sector of in een sector die opnieuw opstart.   

o Leerlingen die het moeilijk hebben thuis. 
Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met onze school.  

• We zorgen voor een veilige opvang.  

BELANGRIJK: U dient uw kind in te schrijven voor de opvang vanaf 

02.06.2020 via onderstaande link!!! 

https://forms.gle/yMnVPb9kfagYBijc9 

Noteer bij opmerkingen het uur dat u uw kind naar de opvang brengt en het weer zal afhalen. Dit is 
vooral belangrijk als u uw kind heel vroeg brengt tussen 07.00 en 07.30 en/of laat afhaalt tussen 
17u30 en 18u00 voor het inzetten van personeel.  

• De leerlingen van onze school worden op verschillende locaties opgevangen: de kleuters in de 

sporthal van Montenaken en de leerlingen van het lager in de school te Mielen.  

https://forms.gle/yMnVPb9kfagYBijc9


 

• De voor- en naschoolse opvang blijft doorgaan van 07.00u tot 08.30u en van 15.30u tot 18.00u. 

Voor de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar van Mielen gaat deze door in 

Mielen.  

• Indien u echt geen opvang heeft voor uw kind tijdens de niet-lesdagen, kan u gebruik maken van 

de noodopvang . Voor de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar van Mielen 

gaat deze door in Mielen.   

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?  

• Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan.  
• Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, leg uit waarom veel mensen 

een mondmasker dragen. 
• Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of 

zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.  
 

 

Hoe kan je je kind helpen om te leren?  
 
Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook 
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 klasleraar. 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  
 

 

Tot slot  

Het schoolteam dankt alle ouders en leerlingen voor al hun inspanningen en hun vertrouwen in de 
school!  

 “SAMEN KOMEN WIJ ER DOOR!” 

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.  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
http://www.info-coronavirus.be/

