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Sint-Janscollege basisschool 
Oude Bareel 
Antwerpsesteenweg 988 – Beelbroekstraat 33 
9040 Sint-Amandsberg 
 09/229.25.07   directie: obdirectie@sintjv.be 

 
20 augustus 2020 

 
Beste ouders, 
 
Hopelijk heeft u genoten van een fijne vakantietijd en kijkt u samen met de kinderen uit 
naar de start van het nieuwe schooljaar. 
Het zal zeker een jaar worden vol aanpassingen en veranderingen omdat we steeds de 
regels en afspraken omtrent COVID19 moeten bewaken. 
 
In het basisonderwijs willen we dat de kinderen elke dag naar school kunnen komen. 
Onder welke vorm of volgens welke afspraken hangt af van de code die we krijgen. 
Elke school mag zijn eigen lijn uitzetten om alles haalbaar en veilig te houden voor 
iedereen op school. 
 
Hieronder volgen de afspraken voor de start van het schooljaar onder code geel. 
Bij eventuele aanpassingen zal u steeds een nieuwe mail ontvangen en komt er melding 
via de schoolwebsite. 
De schoolwebsite www.vbsoudebareel.be zal in de komende periode belangrijk zijn en 
hopelijk is de weg naar de website en de klasblog gekend. 
 

Afspraken start schooljaar 2020-2021 onder code geel. 
 

’s Morgens tussen 7.30 uur en 8.30 uur : 
 
 Alle kinderen worden 5 dagen per week op tijd (tussen 7.30 uur en 8.25 uur) op 

school verwacht. Om 8.30 uur gaat de poort dicht. 
 

 De ouders komen niet op het schoolterrein.  
 

 ’s Morgens komen de leerlingen van de voorschoolse opvang (tussen 7.30 uur en 
8.10 uur) via de bruine poort naar binnen.  
Jonge kinderen mogen begeleid worden tot aan de deur van het opvanglokaal bij juf 
Inge of juf Isabel. 
De kinderen in de opvang worden door de opvangjuf naar de juiste speelplaats 
gebracht op de Antwerpsesteenweg en de Beelbroekstraat voor de 
ochtendspeeltijd. 
 

 Tussen 8.10 uur en 8.25 uur komen alle kinderen alleen (zonder ouders) door de 
verschillende schoolpoorten : 
* kleuterspeelplaatshek voor peuters, eerste kleuter en tweede kleuter 
* bruine poort en het hek in de Schuurstraat voor derde kleuter, eerste leerjaar, 
tweede leerjaar en 3LC  
* in de Beelbroekstraat vanaf het derde leerjaar  (niet eerst naar de 
Antwerpsesteenweg komen) 
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 Aan de poorten staat een leerkracht om de handen te ontsmetten. 

 
 Ouders blijven niet aan de schoolpoort staan. We houden die plaats vrij om 

iedereen veilig naar school te laten komen. 
 

’s Middags tussen 11.40 uur en 13.10 uur : 
 
 
 Kinderen die thuis eten worden afgehaald om 11.40 uur via het hek in de 

Schuurstraat of Beelbroekstraat. De oudere kinderen mogen alleen naar huis 
gaan. 
 

 Wie terug naar school komt, kan terug binnen vanaf 12.55 uur langs dezelfde 
poort. De handen worden dan ook opnieuw ontsmet. 
 

 Mogen we vragen om indien mogelijk hier een constante regeling in te treffen. 
Dit is ook handig voor de leerkrachten en toezichtpersoneel. 

 
 Wie op school blijft eten, kan bij code geel kiezen tussen warme maaltijd of 

boterhammen-lunch met soep of water uit een glas. 
Bij code geel gebruiken we de eetzalen en werken we met de gewone regeling. 
 

 

    ’s Avonds tussen 15.30 uur en 18 uur : 
 
Afhalen na schooltijd: 
 
 De kinderen kunnen afgehaald worden langs de verschillende hekkens en poort 

(bruine poort aan de kerk en de 2 hekkens in de Schuurstraat) en in de 
Beelbroekstraat. 
 

 Ouders komen binnen met mondmasker tot achter het dranghekken. Houd hier 
ook een veilige afstand van elkaar. 
 

 De leerkrachten laten de kinderen tot bij u komen. 
 
Afhalen in de opvang/studietijd: 

 
 Ouders die hun kind komen afhalen komen met mondmasker binnen langs de 

poort. Bij het buitenspelen kan je kind gewoon afhalen op de speelplaats of in de 
tuin.  U verwittigt steeds de persoon op toezicht dat u een kind komt halen. 
 

 Zit uw kind in de studie of opvang binnen in de zaal, dan ga je tot aan het lokaal. 
U klopt even op de deur en u geeft een signaal aan de leerkracht dat uw kind 
naar buiten mag komen. 
U wacht dan buiten op de speelplaats of onder het afdak. 
 

 Vanaf 17.15 uur zijn alle kinderen in de opvang van de Antwerpsesteenweg. Dit 
kan buiten of binnen doorgaan. 
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Spelen en ontmoeten: 
 

 Dit is heel belangrijk voor een kind en we gaan dit ook maximaal inzetten op een 
veilige manier. 
De bubbels zijn niet van toepassing op de speelplaats. 
We zullen zoveel mogelijk massa-momenten vermijden. 
 

 

Open-klas-moment op 25 augustus van 16 uur tot 18 uur: 
 
Volgende dinsdag willen we de kans geven aan onze leerlingen om hun nieuwe klas te 
bezoeken. 
Door COVID 19 zal dit wel onder andere omstandigheden doorgaan dan normaal omdat 
jullie als ouders erbij betrokken zijn. 
 
Gelieve onderstaande afspraken goed te lezen en op te volgen voor ieders veiligheid. 
Dank u wel. 
 
Dit belangrijk moment gaat door voor alle kinderen op de 3 verschillende plaatsen : 
rotonde, ANT en BB (hierdoor is het aantal mensen ook verdeeld). 
De kleuterspeelplaats en de tuinen zijn afgesloten op die dag voor ouders en kinderen. 
 
De kinderen worden vergezeld door 1 ouder/volwassene in de klas. 
Het bezoek wordt door omstandigheden aangepast met volgende afspraken: 
 
 Volwassenen dragen bij het betreden van het schoolterrein de hele tijd een 

mondmasker, ook buiten! 
o Peuterklas en eerste kleuterklas komen binnen via de bruine rotonde-deur 

aan de kleine parking in de Beelbroekstraat. 
o De tweede kleuterklas en derde kleuterklas komen binnen langs het hekken 

in de Schuurstraat. 
o Het eerste en tweede leerjaar + 3C (juf Leen) komen binnen langs de bruine 

poort aan de kerk. 
o Vanaf het derde leerjaar in de Beelbroekstraat komt u binnen langs het grijze 

hekken. 
           Fietsen kan u tegen de muur zetten op de speelplaats of onder de grote boom. 

 
 De handen worden ontsmet bij het binnenkomen van de gebouwen. De dispensers 

zullen klaar staan. 
 

 Het bezoek duurt maximaal 15 minuten en is bedoeld om de kinderen te laten 
kennismaken met de ruimte en de leerkracht te horen vertellen over de nieuwe klas. 
 

 Ouders wachten met hun kinderen buiten op de afgesproken plaats en houden daar 
ook afstand van elkaar. Er heerst nog steeds een samenscholingsverbod rond de 
school.  
 

 Slechts 3 gezinnen mogen op hetzelfde moment naar binnen in de klas en de 
anderen wachten in de wachtrij buiten op de speelplaats.  
Vb. U kan met 2 ouders 2 kinderen apart begeleiden naar de klas. 
 

 Het klasbezoek is verplicht vooraf te reserveren via het online document  



klik hier voor kleuters  
klik hier voor kinderen in de lagere school in de Antwerpsesteenweg  
klik hier voor de kinderen in de lagere school in de Beelbroekstraat. 
Reserveren kan vanaf nu tot maandag 24 augustus om 12 uur !! wanneer een 
ouder een bezoek wenst. 

 
Dit open-klas-moment is echt speciaal voor onze kinderen en is moeilijk om in deze tijden  
met ouders te organiseren. Daarom vragen we begrip en uw medewerking tijdens dit 
bezoek. 
De kinderen blijven tijdens dit bezoek bij de ouder in de wachtrij. 
 
 

De klasvergaderingen in september : 
 

Wegens veiligheidsregels rond COVID19 kunnen de klasvergaderingen in hun 
gewone vorm niet doorgaan. 
 
Omdat de nodige informatie wel belangrijk is, zal de klasvergadering begin 
september online doorgaan via videoboodschappen en een online infobundel. Via 
mail kan u zeker nog vragen stellen indien dit nodig zou zijn. 
Tijdens het klasbezoek zal u reeds veel informatie vernemen. 
 
De ouders van het 1ste leerjaar zullen wel in kleine groepjes uitgenodigd worden om 
de grote overstap van kleuterschool naar de lagere school te verduidelijken. 
Deze data zullen bekend gemaakt worden bij het open-klas-moment.  
 
We zouden niet liever willen dan elke ouder uit te nodigen voor deze vergadering 
maar in deze tijden is dit praktisch niet haalbaar. 
Dank u voor uw begrip hiervoor. 
 

 
Alle kinderen hebben een drinkfles bij om water te drinken in de klas. Deze fles brengen 
ze dagelijks mee naar huis om uit te spoelen. Kijk na of de fles goed sluit!! 
 
Schoolzwemmen start pas later in september na nieuwe richtlijnen van het zwembad. 
 
Uitstappen gaan pas door wanneer dit op een veilige manier kan. 
 
De meerdaagse uitstappen (bosklas en sneeuwklas) zijn geboekt en we hopen dat ze 
tegen die tijd wel kunnen doorgaan.  
 
We zullen vanaf dinsdag 1 september jullie kinderen met open armen ontvangen.  
Onze leerlingen starten na de eerste Corona-periode (maart-juni 2020) terug fulltime op 
school.  
Niet vergeten dat kinderen vanaf 5 jaar nu schoolplichtig zijn en een minimum van 290 
halve dagen aanwezig moeten zijn op school om de overgang naar het eerste leerjaar te 
kunnen maken. 
 
In de kleuterschool is er nog steeds de vaste plusleerkracht in elk kleuterjaar die klaar 
staat voor de ondersteuning van de kinderen. 
Dit kan gebeuren in de klas of in een kleine groep in de plusklas.  
 
In de lagere school zijn er van het eerste tot het vierde leerjaar telkens 3 kleinere klassen.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gK45Gt5oZ02iS-tyyFFYBN0xTUJIiF5Kr-ty_GQjP71UNFZVMEM0REhEVktGQkZRNVdSNjlGQkZESS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gK45Gt5oZ02iS-tyyFFYBN0xTUJIiF5Kr-ty_GQjP71UMElQRDZDOUc2VVBCNU4xMU9PQ1NURksyNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gK45Gt5oZ02iS-tyyFFYBN0xTUJIiF5Kr-ty_GQjP71UOUZNUUdGMDg1TE4wQVZBVUZLRU1GRDlQQS4u
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In het vijfde en zesde leerjaar werken we met een plusleerkracht voor de ondersteuning 
van de leerlingen. Hiervoor is ook een vast pluslokaal voorzien om deze ondersteuning 
vlot te laten verlopen. 
 
De eerste communie voor de kindjes die nu in het tweede leerjaar zitten, gaat normaal 
gezien nog steeds door op zaterdag 19 september. Meer info volgt nog. 
 
Ik hoop elke ouder via deze belangrijke infobrief voldoende op de hoogte gebracht te 
hebben en een beetje gerust te stellen. 
Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet om te mailen naar de directie obdirectie@sintjv.be 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Directeur Katleen en het hele SJC team 
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