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Beste Regenboogouders,

De vakantie is bijna gedaan en we staan vol ongeduld te wachten om jullie kinderen in de meest
veilige omstandigheden te ontvangen.
We starten in code geel. Na overleg met de preventiedienst en in samenspraak met het
schoolbestuur en de scholengemeenschap, hebben we een risicoanalyse uitgewerkt.
We gaan de maatregelen van vóór de zomervakantie voor een groot deel handhaven. We gaan o.a.
de schoolstraten terug benutten voor de afhaalwandeling. Er wordt ook geen naschoolse studie
ingericht voor de lagere school; er is wel opvang voorzien door Ferm.
Voorlopig zijn er geen warme maaltijden en is er geen soep.
Communicatie vanuit het schoolbestuur:
“Gezien de huidige situatie is het organisatorisch gezien niet mogelijk dat de kinderen een warme
maaltijd of soep kunnen eten op school. De kinderen zullen ’s middags in de klas eten.
We vragen ook uw kind zo snel mogelijk na schooltijd op te halen. Bent u niet in de mogelijkheid om
meteen na schooltijd uw kind op te halen, dan wordt er opvang voorzien door de naschoolse
kinderopvang Ferm.
Voor de tarieven van de naschoolse kinderopvang kan u terecht bij Ferm
via bko.kortenberg@kortenberg.be of 02 751 43 22. De naschoolse studie voor de lagere school zal
voorlopig tot aan de herfstvakantie niet georganiseerd worden.”
Hieronder volgt de praktische regeling. Lees alles eens aandachtig door. Voor nieuwkomers zal dit
wat ingewikkeld lijken, maar alles wordt goed begeleid. Maak je geen zorgen.
Concreet:
GEEN WARME MAALTIJDEN EN SOEP
GEEN NASCHOOLSE STUDIE, WEL OPVANG
GEEN RIJEN, WEL AFHAALWANDELING KLEUTERSCHOOL

Brengen
De kleuters worden naar school gebracht tussen 8u.30 en 8u.45, zeker niet later. We laten één ouder
met mondmasker op de speelplaats voor peuters, eerste en tweede kleuterklas.
Peuters, eerste en tweede kleuterklas:
via poort hoofdingang Kloosterstraat
de juf wacht de kinderen op aan de buitendeur of het buitenraam van de klassen aan de kant van de
speelplaats

de ouder neemt snel afscheid en wandelt via de tuin terug naar de Kloosterstraat
derde kleuterklas
via de poort aan de achterkant = Sint-Amandstraat
de ouder neemt afscheid aan de schoolpoort; de kleuter gaat naar zijn juf. Op 1 september staat die
juf op de speelplaats, vanaf 2 september gaan de kleuters zelfstandig naar de klas waar de juf hen
opwacht.
de ouder vertrekt onmiddellijk
Kinderen met een fiets stappen eerst naar het fietsenrek alvorens naar de klas te gaan.
Dit ziet er ingewikkeld uit, maar enkele leerkrachten zullen jullie begeleiden. Blijf niet op de
speelplaats en praat niet met andere ouders of leerkrachten. Hier ga ik streng op toezien. Het
is cruciaal voor de veiligheid van iedereen. Zie ook de bijlage met het circulatieplan.
Afhalen
Alle kleuters doen mee aan de ‘afhaalwandeling’ die start om 15u.45 aan de poort van de
hoofdingang (op woensdag om 12u.). We leggen een parcours af rond de school. Zie bijlage.
Een leerkracht stapt per klas de route van de Kloosterstraat naar de Beekstraat en zo naar de SintAmandstraat. In de Kloosterstraat en de Sint-Amandstraat moeten de ouders op het voetpad
wachten tot hun kind voorbijkomt.
In de Beekstraat stappen alle kinderen op het voetpad. Hier kunnen geen kinderen afgehaald
worden, want deze straat is niet verkeersvrij.
Ouders staan links en rechts op de voetpaden en wachten tot hun kind passeert. De leerkracht
'overhandigt’ het kind veilig aan de ouders. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om slechts één ouder het
kind te laten ophalen.
Kinderen die niet opgehaald worden, gaan de school terug binnen via de poort van de SintAmandstraat en worden aan Ferm overhandigd.
De zone vóór de school is gereserveerd voor ouders van de peuters en de eerste kleuterklassen zodat
deze kinderen snel opgehaald kunnen worden.
Er zijn geen begeleide rijen zoels in normale omstandigheden.
Allerlei afspraken kleuterschool
Koekje en stukje fruit in een afgesloten doosje.
Lunchpauze: we eten ’s middags in de klas: boterhammendoos en drinkfles meebrengen. De tafels
worden vóór het eten gepoetst. Geen warme maaltijden mogelijk!
Kleuters spelen samen op de speelplaats.
Kleuters hebben de keuze tussen een halve dag of een ganse dag naar school komen. Er is een
afhaalmoment om 12u. aan de poort van de Kloosterstraat. Deze kleuters mogen tussen 13u. en
13u.15 terugkomen.

Hygiëne: leerkrachten en kleuters zullen vaak hun handen wassen. De lokalen worden regelmatig
verlucht. De poetsploeg maakt de lokalen grondig schoon.

LAGERE SCHOOL
Brengen
De lagereschoolkinderen worden op school verwacht tussen 8u.30 en 8u.45. Zeker niet later.
Ouders betreden de school niet. Dus geen ouders voorbij de schoolpoort.
Je kind wordt opgevangen door een leerkracht. Die geeft je kind de volgende instructie: “ je mag
dadelijk naar je klas gaan”. Daar wacht je nieuwe juf of meester. Er zijn ‘stewards’ voorzien om je
kind te helpen op de eerste schooldag.
Blijf niet praten aan de ingang.
Er zijn 3 ingangen:
eerste en tweede leerjaar: poort aan de Sint-Amandstraat (= achterkant school)
derde en vierde leerjaar: poort aan de Kloosterstraat (= hoofdingang onder de boog)
vijfde en zesde leerjaar: groene poort aan de Brouwerijstraat (= aan het fietsenrek).
Kinderen met een fiets stappen eerst naar het fietsenrek alvorens naar de klas te gaan.
Afhalen
De leerlingen van de lagere school doen per klas mee aan de afhaalwandeling die start om 15u.45
(op woensdag om 12u.) aan de poort van de hoofdingang in de Kloosterstraat (verloop
afhaalwandeling: zie afhaalwandeling kleuterschool).
Er is geen naschoolse studie en er zijn geen begeleide rijen.
Oudere leerlingen van de lagere school mogen zelfstandig naar huis na school. Voorwaarde: briefje
van de ouder(s) en dan krijgt je kind een voetgangers- of fietskaartje van de klasleerkracht.
Allerlei afspraken lagere school
Lunchpauze: we eten ’s middags in de klas: boterhammendoos, drinkbeker en een propere
keukenhanddoek meebrengen. Deze handdoek dient als tafellaken voor op de lessenaar. Geen
warme maaltijden mogelijk!
Lunchpauze: kinderen kunnen ’s middags thuis gaan eten en tussen 13u. en 13u.15 terug naar school
komen.
Leerlingen spelen vrij op de speelplaats.
Hygiëne: leerkrachten en leerlingen zullen vaak hun handen wassen. De lokalen worden verlucht. De
poetsploeg maakt de lokalen grondig schoon.

ALGEMEEN
Communicatie
Op maandag 31/08 zal de klasleerkracht jullie een bericht sturen via Smartschool. Gelieve hierop te
antwoorden zodat we weten wie de berichten van Smartschool kan lezen.
Op donderdag 3/09 zal de klasleerkracht zijn klaswerking voorstellen via Smartschool. Het is nu
namelijk nog te onveilig voor een klassikaal oudercontact op school.
Wat met afstandsleren?
Er is geen afstandsleren. Naar school komen is verplicht.
Nieuw: in de derde kleuterklas moet je kind 290 halve dagen aanwezig zijn.
Wat met voor- en naschools toezicht?
Ferm ontfermt zich over het voor- en naschools toezicht.
Meer informatie:
02 751 43 22
bko.kortenberg@kortenberg.be
Verjaardagen en traktaties
Dit kan terug mét traktatie.
Er wordt gevraagd om traktaties niet zelf te maken (vb. zelfgebakken cake of cupcakes). Coronaproef
trakteren en het besmettingsgevaar beperken: voorverpakte traktaties.

Wat als je kind ziek is?
Zieke kinderen moeten thuisblijven.
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.
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.
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.
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 als je terugkomt uit een land met code oranje of rood en je kind zit in quarantaine?
Je komt terug uit een land met code oranje en je kind gaat vrijwillig in quarantaine:
Je verwittigt de school.
De school zal de afwezigheid wettigen.
De school kan wel vragen om een bewijsstuk voor te leggen over de terugkeer naar België.
Je komt terug uit een land met code rood en je kind moet in quarantaine.
Je verwittigt de school.
Je neemt contact op met je huisarts en laat je testen. Dit is een wettelijke verplichting. De test wordt
terugbetaald.
Je krijgt van de arts een quarantaine-attest.
Je bezorgt het quarantaine-attest aan de school. Hiermee is de afwezigheid van je kind gewettigd.
Mag je je leerplichtige kind thuishouden van school?
Neen, je mag je kind niet thuishouden, tenzij je een gegronde reden hebt: bijvoorbeeld je kind moet
in quarantaine, je kind is langdurig ziek en/of behoort tot de risicogroep.
Het is belangrijk dat je kind naar school gaat. Ben je ongerust over de gezondheid van je kind, neem
dan tijdig contact op met de school. De school kan het CLB of de zorgcoördinator inschakelen. Het is
echter de bedoeling dat je kind enkel thuisblijft als je daarvoor een gegronde reden hebt.
Kinderen die zonder gegronde reden thuis worden gehouden, worden door de school geregistreerd
met een code voor problematische afwezigheden. Je kind wordt dan als een spijbelaar beschouwd.
De school zal met jou in gesprek gaan om samen een oplossing te zoeken. Het is belangrijk dat je kind
kan praten over eventuele angstgevoelens. Het CLB kan hierbij helpen. Als er geen oplossing wordt
gevonden, kan de kinderenbijslag (Groeipakket) op termijn teruggevorderd worden.
Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?

Voor je naar school vertrekt, wast iedereen zijn handen grondig met water en zeep.
Ook wanneer je terug thuiskomt, wast iedereen zijn handen.
Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak via telefoon of mail.
Hoe bereid je je kind voor?
Praat met je kind. Stel het gerust dat het veilig naar school kan.
Is het voor jou of jouw kind moeilijk om naar school te gaan? Neem contact op met de directeur.
Bekijk samen het filmpje van Kiko en Flo!
https://youtu.be/S7hHl4lE85Y
Bekijk samen het filmpje waarin het Regenboogteam wordt voorgesteld.
https://youtu.be/UITrWBdwof0

Regenbooggroeten van de directeur en het Regenboogteam en tot dinsdag! Samen kunnen we het
aan!
Met kleurrijke RGB groeten,
Johan Vandenbergen
directeur

