
… SAMEN bouwen aan onze warme toekomst  
 
Datum: 1 september 2020 
 
Betreft: Draaiboek heropstart begin schooljaar 2020 - 2021  
 
 
Beste ouder, 
 
Met dit document lichten we jou graag onze werking toe voor het schooljaar 2020–2021.  
 
Momenteel start Onderwijs in de kleurcode GEEL . Dit betekent dat er voorlopig geen grote 
wijzigingen noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de covid-19 maatregelen. Met het 
schoolteam stelden wij een scenario op dat aangepast is aan de opgelegde veiligheidsmaatregelen 
voor code geel maar tevens ook veiligheid biedt naar eventueel verdere fases toe. Hoe alles juist 
zal verlopen, kan je verder in dit draaiboek terugvinden.  
 
Warme groet, 
Het Smiskensteam 
 
 

1. Schooluren 
 

Maandag 8u30 – 15u30 
Dinsdag 8u30 – 15u30 
Woensdag 8u30 – 11u40 
Donderdag 8u30 – 15u30 
Vrijdag 8u30 – 15u 

 
 

2. Start van de schooldag 
 

De school start om 8u30.  
 
Om onze werking vlot te laten verlopen, vragen we om steeds op tijd te komen!  
 

Om 8u15 gaan de poorten reeds open en kunnen de kinderen de school betreden. 
 
Ouders worden niet toegelaten op het schooldomein voor het brengen en ophalen van de 
kinderen. Voor onze nieuwe instappertjes (peuterklas) wordt echter een uitzondering gemaakt 
t.e.m. wanneer ook zij met een goed gevoel tot aan de instapklas geraken. 1 ouder van de peuter 
mag hem/haar afzetten tot aan de klas op voorwaarde dat het mondmasker wordt gedragen. 
 
BELANGRIJK!  
We gebruiken enkel en alleen de ingangen via de Smiskensstraat om de school te betreden 
zolang de covid-19 maatregelen van kracht zijn. De poort van Graatakker staat enkel open voor 
het internaat, het personeel alsook kinderen van de schoolbus.  
 
Kleuterschool: 
 
Al onze kleuters worden gebracht via de hoofdingang in de Smiskensstraat. Ouders kunnen daar 
afscheid nemen van hun kind(eren) en een leerkracht wijst hen dan verder de weg naar de 
klas/speelplaats. 
 
K1P :  De kinderen verzamelen in de klas 
K1A :  De kinderen verzamelen op de speelplaats bij juf Martien 
K2A : De kinderen verzamelen in de klas 
 
De fietsen van de kleuters worden geplaatst aan het hek van de kleuterspeelplaats. 
 



Lagere school: 
 

L1 – 5 – 6 : Ingang via de hoofdpoort (groene schuifpoort) 
 
De fietsen van L1 worden verzameld aan de welgekende fietsenstalling. 
De fietsen van L5 en L6 worden vooraan het schoolgebouw lagere school (gang 2) geplaatst. 
 
L2 – 3 – 4 : Ingang via de kleine poort  
 
De fietsen van deze klassen worden vooraan het schoolgebouw lagere school (gang 3) geplaatst. 
 
Net zoals bij de kleuters kunnen ouders afscheid nemen aan de poort, maar mogen zij niet het 
schooldomein betreden. 
 
Aan de hoofdingang en het kleine poortje zullen in totaal 3 zuilen met desinfecterende gel staan 
zodat de kinderen bij het betreden alsook het verlaten van de school hun handen kunnen 
ontsmetten.  
 
 

3. Einde van de schooldag 
 

Alle kinderen verlaten de school via dezelfde ingang waardoor zij ’s ochtends 
toekomen. Bij het einde van de schooltijd worden de poorten open gezet en kunnen 
de kinderen naar huis vertrekken. Kinderen die na schooltijd naar onze opvang gaan, 
worden door de leerkracht tot daar gebracht.  

 
4. Voor- en naschoolse opvang 

 
Onze voor- en naschoolse opvang is toegankelijk via het kleine poortje, dus niet 
meer via de hoofdingang zoals voordien. De locatie blijft nog steeds onze overdekte 
kleuterzaal. 1 ouder mag met het mondmasker correct op mee het kind/de kinderen 
begeleiden tot aan de deur op de kleuterspeelplaats.  

 
De uren blijven onveranderd t.o.v. de voorgaande schooljaren: 
 
Ochtend  Elke dag  07u00 – 08u15 
Avond Ma. – Di. – Do. 15u45 – 18u00 
 Vrij.  15u15 – 18u00 
 
*Woensdagnamiddag hebben wij geen opvang. De school eindigt om 11u40 en de kinderen 
kunnen t.e.m. 12u ten laatste opgehaald worden. Voor middagopvang kunnen de kinderen nog 
steeds terecht bij Gabbers & Co (Druivenstraat 19, Turnhout, 014 42 09 69 ).  
   
Voorlopig is het toegelaten dat onze kleuters en kinderen van de lagere school in één ruimte 
opgevangen mogen worden. In de binnenruimte dragen onze juffen van de opvang steeds een 
mondmasker, in de buitenruimte enkel wanneer de SD niet behouden kan worden. 
  

5. Speeltijden 
 

Onze clusters worden gezien als 1 bubbel. We hebben onze speelplaats in zones 
opgedeeld zodat ook daar deze klassen met elkaar kunnen spelen.  

 
Onze clusters zijn: 
 

- K1P, K1A & K2 Kleuterspeelplaats  
- K3 & L1  Graszone deel 1 + verharde speelplaats aan de turnzaal 
- L2, L3 & L4 Graszone deel 2 + verharde speelplaats van de lagere school 
- L5 & L6   Graszones tussen gang 1, 2 en 3 van de lagere school 

 
De speeltoestellen mogen gebruikt worden en voor de lagere school zal daar een beurtrol voor 
opgesteld worden. Ook de mogelijkheid om te voetballen wordt voor elke cluster voorzien.  
 



Vergeet zeker niet een stuk fruit (voormiddag) en een koek (zonder chocolade) met de kinderen 
mee te geven in de boekentas/rugzak. Alsook een hervulbaar flesje met water dat doorheen de 
dag door de leerkrachten hervuld kan worden indien nodig.  
 
Zoals de voorgaande schooljaren zal het fruit of de koek genuttigd worden net voor of na de 
speeltijd zodat ze tijdens hun pauze naar hartenlust kunnen ravotten of rustig kunnen bijpraten 
met hun vrienden. 
 
Wanneer de leerkrachten bewaken op de kleuterspeelplaats is het dragen van het mondmasker 
niet noodzakelijk, buiten wanneer zij de nodige afstand met de bewakende collega niet kunnen 
behouden. Op de speelzones bij de kinderen van de lagere school zullen de leerkrachten het 
mondmasker dragen wanneer zij zowel bij de kinderen als de bewakende collega de nodige afstand 
niet kunnen voorzien. 
 

6. Middageten 
 

Het middageten zal in/aan de klassen plaatsvinden. Uiteraard worden er voordien en 
achteraf de nodige hygiënische maatregelen getroffen om alles veilig te laten 
verlopen. 

 
7. Klaswerking 
 
We kunnen onze werking terug normaal opstarten in de klassen, wat erg goed 
nieuws is! Zoals hierboven bij punt 5 (speelplaats) reeds geschreven staat, mogen 
we onze clusters telkens als 1 bubbel zien waardoor we onze werking en verdere 
voorbereidingen naar onze teamteaching toe kunnen verder zetten. De kinderen 
mogen dus terug uitgedaagd en ondersteund worden door meerdere leerkrachten op 
de klasvloer. 

 
De kinderen krijgen terug een volledig lesaanbod waarin ook opnieuw bewegingsopvoeding bij onze 
kleuters en lichamelijke opvoeding in de lagere school opgenomen staat. Ook de 
levensbeschouwelijke vakken (N.C. zedenleer en godsdiensten) mogen terug gegeven worden. 
 
Uiteraard zijn we nog steeds alert en volgen we de nodige hygiënische maatregelen op. Zo worden 
er bij het binnenkomen en buitengaan van het leslokaal steeds de handen gewassen en op het 
einde van de dag worden alle klassen ontsmet en gepoetst. 
 
In onze kleuterschool moeten onze leerkrachten enkel het mondmasker opzetten wanneer de 
leerkrachten onderling de afstand niet kunnen bewaren en wanneer zij in gesprek gaan met een 
ouder/andere volwassene. Wanneer zij zich tussen de kleutertjes begeven is dit dus niet nodig. 
 
In de lagere school zijn er andere maatregelen rond het dragen van een mondmasker. Wanneer de 
leerkrachten vooraan in de klas staan en instructie geven waarbij de nodige afstand (1,5m) 
bewaard is, kunnen zij dit afzetten. Wanneer de leerkrachten zich tussen de kinderen in de klas 
begeven en de nodige afstand dus niet bewaard kan worden, zullen zij dit masker wel moeten 
opzetten. De leerkrachten worden ook voorzien van een face-shield en deze zullen gebruikt worden 
bij bv. het aanbrengen van de juiste klanken bij het aanvankelijk lezen in het eerste leerjaar, maar 
ook naar onze klasgroep anderstalige nieuwkomers kunnen deze maskers zeker van pas komen. 
 

8. Extra-muros activiteiten 
 

De buitenschoolse activiteiten zijn in de basisschool momenteel toegelaten. Dit 
zolang de activiteit plaatsvindt in de eigen bubbel. Wanneer de bubbel zich buiten de 
school bevindt, dienen zij zich te houden aan de opgelegde maatregelen die vanuit 
de veiligheidsraad werden meegegeven. 

 
Ook het zwemmen valt hieronder en kan dus voorlopig doorgaan. Onze kinderen gaan vanaf de 3de 
kleuterklas zwemmen. Het zwemrooster voor het ganse schooljaar volgt bij de start van het 
schooljaar.  
  



9. Busvervoer 
 

Ons busvervoer mag terug opstarten. Er werden wel enkele aanpassingen gemaakt 
zodat het vervoer voldoet aan de opgelegde maatregelen: 

 
- De chauffeur en busbegeleiding is voorzien van een mondmasker en eventueel 

dragen zij plastic handschoenen.  
- Tussen busritten door wordt de bus ontsmet. 
- De eerste rij achter de stoel van de buschauffeur blijft steeds leeg. 
- Bij het opstappen en afstappen ontsmetten de kinderen de handen met de 

daarvoor voorziene handgel. 
 

10. Hygiënemaatregelen 
 

Zoals men hierboven bij meerdere puntjes reeds kon lezen, wordt er uiteraard nog 
steeds aandacht gegeven aan de hygiënemaatregelen. De lokalen en materialen 
worden gepoetst conform de opgelegde maatregelen. Het goed wassen van de 
handen (voorkeur met water en zeep) zal op regelmatige tijdstippen doorheen de 
dag plaatsvinden wat één van de belangrijkste maatregelen is.  

 
11. Externen op het domein 

 
Momenteel zijn externen op het domein toelaten, mits in een beperkt aantal. 
Dit is meteen ook de reden waarom we jammer genoeg onze ouders niet allemaal 
kunnen toelaten bij het ophalen of brengen van de kinderen.  
Oudergesprekken, ondersteunende leerkrachten, CLB, eventueel kiné of logo , … 
wordt in fase geel nog wel toegestaan. Dit wel steeds na afspraak.  
 

Omdat we de betrokkenheid tussen ouders en leerkrachten wel enorm belangrijk vinden en jullie 
steeds de mogelijkheid moeten hebben om vragen te stellen, willen we toch zo sterk mogelijk 
bereikbaar blijven, ondanks dat de poort gesloten zal zijn. 
 
De school kan men steeds bereiken via verschillende wegen: 
 

- Telefonisch (014 41 30 76) 
 

- Via de bel aan de schoolpoort  
 

- Via e-mail 
 

o Secretariaat: secretariaat@desmiskens.be 
o Directie: directie@desmiskens.be 
o Zorgcoördinator: zoco@desmiskens.be  
 
De klasleerkrachten: 
o K1p@desmiskens.be (juf Sandra, instappertjes) 
o K1@desmiskens.be (juf Martien, 1ste kleuterklas) 
o K2@desmiskens.be (juf Sonja en juf Sandra D, 2de kleuterklas) 
o L1@desmiskens.be (meester Jef en meester Nik) 
o L2@desmiskens.be (juf Dorien en juf Laurien) 
o L3@desmiskens.be (juf Linda en juf Geert) 
o L4@desmiskens.be (juf Ilka en juf Kim) 
o L5@desmiskens.be (juf Jill en juf Nathalie) 
o L6@desmiskens.be (juf Marijke en juf Mieke) 

 
 
Wij hopen jullie met dit draaiboek alvast voldoende geïnformeerd te hebben betreffende onze 
heropstart vanaf 1 september 2020. 
 
Moest iemand toch nog met vragen zitten na het doorlezen van dit draaiboek, neem dan zeker 
contact op met de school.  

Warme & vriendelijke groet 
Het Smiskensteam 


