Info verderzetting noodopvang
Eeklo, 12/05/2020
Beste ouders
Aangezien uw kind in de kleuterklas, het derde, vierde of vijfde leerjaar zit, zullen de lessen
helaas voor hem/haar nog NIET terug van start gaan op school. Het ministerie van onderwijs
besliste om eerst andere klasgroepen op te starten en deze situatie te evalueren alvorens
nieuwe groepen de school te laten herstarten.
Indien u toch graag meer info wenst over hoe wij de organisatie hebben aangepakt voor de
klassen die wel van start mogen gaan (L1, L2 en L6), dan kun u het gedetailleerde draaiboek
raadplegen op onze website: https://basisschool-detandem.be/brieven-van-de-directie/
Wat volgt zijn nog enkele praktische richtlijnen over de komende periode, specifiek voor uw
zoon of dochter.

Mag mijn kind al naar school komen vanaf 15 mei?
Nee, enkel leerlingen uit L1, L2 en L6 krijgen opnieuw les op school. Alle leerlingen uit alle
kleuterklassen, L3, L4, T3, T4, L5 en T5 blijven nog thuis. Zij krijgen nog steeds nieuwe leerstof,
taken en opdrachten doorgestuurd zoals dit nu reeds gebeurt. Deze leerlingen blijven zoveel als
mogelijk thuis, tenzij beide ouders buitenshuis moeten werken (dan kan je beroep doen op de
noodopvang).

Welke kinderen worden toegelaten in de noodopvang?
Kinderen van ouders die niet thuis werken of ouders die werken in een cruciale sector of in een
sector die opnieuw opstart.
Twijfel je of je kind naar de opvang kan? Neem dan contact op met onze school.
We zorgen voor een veilige opvang. De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen
contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school.
Op donderdag 21/05 en vrijdag 22/05 is de school voor alle kinderen gesloten wegens
Hemelvaart + brugdag!
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Organisatie noodopvang peuters, K1, K2:
Om contactbubbels zoveel als mogelijk gescheiden te houden en de noodopvang te kunnen
blijven realiseren, zullen de jongste kleuters (peuters, K1, K2) door BKO Bukinop worden
opgevangen. Deze kinderen kunnen gedurende de ganse dag in deze gebouwen blijven.
Inschrijven is echter wel verplicht.
Ouders waarvan het kind nog nooit naar de opvang kwam, schrijft zijn kind in via:
https://www.eeklo.be/bestuur_diensten/Stadsdiensten/buitenschoolse_kinderopvang_BKO_IB
O. Let op: indien uw kind niet is ingeschreven, kan u ook geen plaats reserveren.
Ook deze noodopvang in Bukinop is gratis. Enkel voor- en naschools gelden nog steeds dezelfde
tarieven.
Deze kinderen worden ’s morgens aan Bukinop (achteraan de campus) afgezet en ’s middags /
’s avond daar opnieuw opgehaald.
Zie extra brief als bijlage!

Organisatie noodopvang K3, L3, L4, T3, T4, L5, T5:
Enkel deze groep kinderen wordt opgevangen in de gebouwen van de school. Indien je wenst
gebruik te maken van deze noodopvang op school, gelieve u hiervoor aan te melden via:
https://forms.gle/bpaK8kfLjuw8vE2G6
Deze kinderen worden ’s morgens aan de kleuterafdeling afgezet en ’s middags / ’s avond daar
opnieuw opgehaald.

Openingsuren:
BKO Bukinop voorziet zoals op normale dagen voor- en naschoolse kinderopvang voor alle
kinderen.
Er zijn twee mogelijke momenten om uw kind naar de noodopvang op school te brengen:
tussen 8u30 en 8u50 of tussen 12u30 en 13u. Gelieve deze tijdstippen te respecteren. Ophalen
kan op ieder moment. Gelieve zich hiervoor eerst aan te melden op het secretariaat.

Hoe werk je als ouder mee aan de 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 zoals aangeduid op onderstaand plan.
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.
Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via
mail.

LET WEL:
De campus zal afgesloten worden voor alle voertuigen! Dit omdat wij alle beschikbare ruimte
nodig hebben om social distancing te garanderen.
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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://covid19.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.

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.
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Meer informatie?
§ Bij vragen en/of opmerkingen: contacteer onze school.
§ 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
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.

We zien de periode tot en met 20 mei als een eerste fase. We zullen deze
evalueren en bijsturen waar nodig. We houden jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groeten.
Kristof De Baere
Directeur GO! basisscholen Eeklo
kristof.de.baere@sgr23.be
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Bijlage: Brief Bukinop voor kinderen van P, K1 en K2
Organisatie Noodopvang voor kleuters
Beste ouder(s),
Vanaf maandag 18 mei zullen de scholen in Eeklo opnieuw de onderwijsactiviteiten gedeeltelijk
opstarten onder veilige omstandigheden. De scholen zijn vragende partij om samen met onze
buitenschoolse kinderopvang gedeeltelijk noodopvang te ondersteunen voor kleuters.
Hierdoor zullen wij vanaf 18 mei in onze eigen buitenschoolse kinderopvangen overdag kleuters
ontvangen. Hieronder geven wij mee op welke manier we dit zullen organiseren:
o Ouders waarvan het kind nog nooit naar de opvang kwam, schrijft zijn kind in via
https://www.eeklo.be/bestuur_diensten/Stadsdiensten/buitenschoolse_kindero
pvang_BKO_IBO. Let op: indien uw kind niet is ingeschreven, kan u ook geen
plaats reserveren.
o U zal als ouder wekelijks een *kindcode ontvangen via mail waardoor u kan
reserveren voor de daaropvolgende week. Je zal per week kunnen reserveren.
o Na de inschrijving van uw kind(eren) verwachten wij een werkgeversattest van u
en/of uw partner via noodopvang@eeklo.be.
o Als uw kleuter is ingeschreven en hiervan een bevestiging via mail heeft
ontvangen, kunnen jullie gebruik maken van de noodopvang. Je kleuter komt
dan naar de opvang op de dagen dat u reserveert.
o Kinderen die gebruik maken van de voor- en/of naschoolse kinderopvang zijn
uiteraard welkom. De kinderen van de lagere school worden door de
leerkrachten van de lagere school opgehaald en naar de school gebracht en
terug gebracht na school zodat wij de kleuters kunnen opvangen.
o De noodopvang voor kleuters overdag is gratis. Voor kinderen die gebruik maken
van de voor- en naopvang geldt de reguliere ouderbijdrage.
*Wat is een kindcode?
Na de inschrijving van uw kind(eren) zal je een link en een code via mail ontvangen van TJEK.
Via deze link komt u terecht op het ouderportaal. Je vult je emailadres in met de bijhorende
code om in te loggen. Zodra u bent ingelogd kan u de kinderen inschrijven. Je drukt op de knop
‘inschrijven’. Je kiest de opvanglocatie die gekoppeld is aan de school met de juiste week. Eens
je de opvanglocatie met de juiste week heeft aangeduid zal u kunnen kiezen of de kinderen een
halve dag of een volle dag komen naar de noodopvang. Nadien drukt u op ‘bevestigen’. Je zal
een mail ontvangen dat je kind(eren) is ingeschreven.
Via https://www.tjek.be/info/ouderportaal/ kan u de instructies nog eens bekijken in het
filmpje.
Heeft u nog vragen over de inschrijving, gelieve dan contact op te nemen met de administratie
van onze opvang via 09 228 76 12 of kinderopvang@eeklo.be.
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