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Praktische afspraken start schooljaar 2020-2021 GO! BS De Tandem 

Eeklo, 31/08/2020 

Beste ouders 

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur, daarom geven wij jullie graag nog wat richtlijnen 
mee voor een goede en vlotte start. Hier volgen alvast enkele praktische afspraken: 

Schooluren 

De schooluren zijn terug zoals oorspronkelijk. De school start om 8u40 (toezicht op de 
speelplaats vanaf 8u25) en stopt om 15u20 (toezicht op de speelplaats tot 15u35). Behalve op 
woensdag is er slechts een halve dag school, dit tot 12u15 (toezicht tot 12u30). 

De middagpauze is steeds van 12u15 tot 13u25. 

Ophaalpunten leerlingen 

Alle leerlingen komen op eenzelfde moment naar school. Dit betekent dat we goede afspraken 
moeten maken waar ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten en terug kunnen ophalen. De 
afzetplaatsen en ophaalplaatsen zijn steeds dezelfde, zoals hieronder op de afbeelding. 

 
Gelieve van de oprijlaan gebruik te maken om voldoende afstand te bewaren. Mogen wij jullie 
ook vriendelijk vragen om buiten schooltijd niet te blijven hangen op ons schooldomein. 
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Veiligheidsmaatregelen 

Wij vragen alle bezoekers van onze campus zich aan de veiligheidsmaatregelen te houden. Deze 
worden overal aangegeven a.d.h.v. signalisatieborden. De belangrijkste zijn: 

§ Volwassenen dragen een mondmasker bij het betreden van de campus 
§ Handen ontsmetten bij het opkomen én verlaten van de school (er zal 

ontsmettingsmiddel aan de ingang van onze campus worden voorzien) 
§ De social distancing (1,5 meter afstand) zoveel als mogelijk bewaren 

Naast bovenstaande basismaatregelen, neemt de school intern nog enkele 
veiligheidsvoorschriften in acht. Deze werden a.d.h.v. een risicoanalyse met de 
preventieadviseur uitvoerig besproken. 

Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-gewoon-en-
buitengewoon-basisonderwijs 

Bovendien is het om een veilige- en praktische organisatie te garanderen nog steeds niet 
mogelijk om met een gemotoriseerd voertuig onze campus op te rijden.  

Indien er verder nog vragen zijn omtrent deze maatregelen, dan kan u zich steeds richten tot 
het secretariaat of de directie. 

Warme maaltijden 

Tijdens de eerste twee weken is het nog niet mogelijk om warme maaltijden te nuttigen op 
school. Voorzie uw kind dus van een eigen lunchpakket. Tijdens de eerste lesweek ontvangen 
jullie een bestelformulier voor de maaltijden vanaf 14/09/2020. Gelieve deze snel terug mee te 
brengen naar school zodat de bestellingen tijdig kunnen worden doorgegeven. 

Infoavond voor ouders op donderdag 3/09/2020 

Omwille van de veiligheid kiezen wij ervoor om deze infoavond digitaal te laten doorgaan. 
Woensdagavond (vanaf 18u) bezorgen wij alle ouders enkele filmpjes waarbij wij alle praktische 
zaken omtrent onze schoolwerking toelichten. Deze kunnen jullie op elk moment bekijken. 
Indien jullie verder nog vragen hebben of de klasjuf of -meester nog wensen te spreken, dan 
kunnen jullie op donderdag 3/09/2020 deelnemen aan een live-sessie via Zoom. De klasjuf of -
meester zal jullie hiervoor een persoonlijke uitnodiging sturen. 

De live-sessies gaan door op volgende tijdstippen: 

§ Kleuters: 20u 
§ Eerste graad: 19u 
§ Tweede graad: 18u30 
§ Derde graad: 19u30 
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Veilig naar school 

Wij stimuleren alle leerlingen en hun ouders om te voet of met de fiets naar school te komen. 
Dit is niet enkel goed voor het milieu maar ook voor onze gezondheid. 

Kom je met de fiets, te voet, met de bus of met de auto?! Wij herinneren er jullie graag nog 
even aan dat het dragen van een FLUOHESJE VERPLICHT is.  

Leerplichtverlaging 

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was 
dat 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar.  

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment 
leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  

Voorbeelden: 

§ Geboren op 3 januari 2015: leerplichtig op 1 september 2020.  
§ Geboren op 30 december 2015: leerplichtig op 1 september 2020. 

Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Een gemiddeld schooljaar telt 
tussen de 320 en 330 halve lesdagen.  

Zo volgen alle kinderen voortaan minstens een jaar kleuteronderwijs en zijn ze goed voorbereid 
op het lager onderwijs. 

Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplichtige-leeftijd-verlaagd-tot-5-jaar 

Recht op levensbeschouwing 

Als ouder van een leerplichtige kleuter in het officieel onderwijs kan u er voor kiezen om uw 
kind levensbeschouwelijk onderricht te laten volgen.  

Levensbeschouwelijk onderricht is onderricht in één van de erkende godsdiensten of in de niet-
confessionele zedenleer. De in België erkende godsdiensten zijn: de anglicaanse, islamitische, 
israëlitische, katholieke, orthodoxe of protestants-evangelische godsdienst.  

U bent in deze keuze geheel vrij: u heeft het recht om te kiezen voor levensbeschouwelijk 
onderricht voor uw leerplichtige kleuter, maar u bent hiertoe niet verplicht. Niemand mag druk 
op u uitoefenen bij deze keuze.  

Wenst u voor uw leerplichtige kleuter levensbeschouwelijk onderricht, dan kan u zich richten 
tot het secretariaat voor de nodige administratie en registratie (uiterlijk tegen 8 september). 
Uw kind zal dan voor het levensbeschouwelijk onderricht de eigen kleuterklas verlaten en 
aansluiten bij kinderen van de lagere school. Het levensbeschouwelijk onderricht wordt dus 
niét aangeboden in of door het kleuteronderwijs zelf. 

De keuze die ouders maken moet gedragen zijn door beide ouders (indien zij ouderlijk gezag 
hebben), ook bij niet-samenlevende ouders.  

Deze maatregel is nieuw met ingang van het schooljaar 2020-2021. 
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Wij danken jullie nu al voor het begrip en medewerking. Verder kijken we er ontzettend naar 
uit om samen met jullie schooljaar 2020-2021 vorm te geven. Laten we er met z’n allen een 
leuk, gezond en vooral positief schooljaar van maken. 

Indien u verder nog vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groeten. 

Kristof De Baere 
Directeur GO! basisscholen Eeklo 


