Beste leerlingen, beste ouders,
Binnen enkele dagen begint het nieuwe schooljaar. Zoals jullie in de media wellicht al gehoord hebben,
zal dat in de Brusselse scholen met nog iets meer coronamaatregelen zijn dan in Vlaanderen. Graag
geven we jullie alle nieuwigheden en maatregelen mee, zodat je voorbereid naar 1 september kan
toeleven.
Nieuwe schooluren
Eind vorig schooljaar werd na overleg met leerlingen, leerkrachten en ouders besloten om na een jaar
met kortere corona-schooluren terug te keren naar een langere middagpauze, zonder de school te lang
te laten duren. Die middagpauze met mogelijkheden tot remediëring, sport en andere activiteiten
biedt te veel voordelen om niet naar terug te grijpen. Vanaf 1 september zijn dit de schooluren:
Maandag – dinsdag – donderdag
08.25u-09.20u : lesuur 1
09.20u-10.10u : lesuur 2
10.10u-10.30u : pauze
10.30u-11.20u : lesuur 3
11.20u-12.10u : lesuur 4
12.10u-13.20u : middagpauze
13.20u-14.10u : lesuur 5
14.10u-15.00u : lesuur 6
15.00u-15.10u : pauze
15.10u-16.00u : lesuur 7

Vrijdag
08.25u-09.20u : lesuur 1
09.20u-10.10u : lesuur 2
10.10u-10.30u : pauze
10.30u-11.20u : lesuur 3
11.20u-12.10u : lesuur 4
12.10u-13.00u : middagpauze
13.00u-13.50u : lesuur 5
13.50u-14.40u : lesuur 6
14.40u-14.50u : pauze
14.50u-15.40u : lesuur 7

Woensdag
08.25u-09.20u : lesuur 1
09.20u-10.10u : lesuur 2
10.10u-10.30u : pauze
10.30u-11.20u : lesuur 3
11.20u-12.10u : lesuur 4
Coronamaatregelen
We sommen even de maatregelen op die al zeker tot eind september in het Brusselse onderwijs
gelden:







Algemene mondmaskerplicht binnen. Op de speelplaats kan het mondmasker af als er afstand
bewaard wordt. Vorig jaar merkten we dat dit moeilijk was. We willen het opnieuw een kans
geven, maar vragen uitdrukkelijk een mondmasker buiten te dragen als je niet op afstand blijft
van anderen. Lukt dit niet, zullen we ook op de speelplaats terug mondmaskerplicht moeten
invoeren. Tijdens sportlessen moet een mondmasker niet (afstand is hierbij weer belangrijk),
wel bij het omkleden.
Een circulatieplan in het schoolgebouw. Dat wil zeggen dat we terug werken met
eenrichtingsverkeer en pijltjes die je volgt om je in het schoolgebouw te bewegen.
Ventilatie. Zoveel mogelijk open vensters en deuren dus.
Handen ontsmetten. Wanneer je de school of een klaslokaal binnenkomt, maar ook wanneer
je naar het toilet bent gegaan of wanneer je gedeeld materiaal gebruikt.
Een vaste plaats in het klaslokaal en de vaklokalen. Voor eventuele contact tracing, weet je
nog?





Op de speelplaats proberen we de jongere en de oudere leerlingen zoveel mogelijk uit elkaar
te houden. De speelplaats wordt hiervoor verdeeld in twee zones. Op het terras mogen
voorlopig enkel de zesdejaars.
Ouders mogen nog steeds niet fysiek naar school komen voor bv. een oudercontact.

Wat is terug meer zoals vroeger?





Iedereen eet in de refters. Wel moeten we jullie vragen per klas aan een vaste tafel, op een
vaste plaats te zitten tijdens de lunch.
Geen rijen meer. Om 08.25u begeef je je in alle rust, volgens het circulatieplan, naar je
klaslokaal. Om 08.30u ten laatste ben je in de klas.
Iedereen komt elke dag naar school en we hebben er goede hoop op dat dat zo zal blijven.
We mogen op uitstap (in België). Weliswaar nog niet helemaal zonder maatregelen of
restricties, maar het geeft toch al een leuk vooruitzicht, nee?
Quarantaine

We vragen expliciet om de quarantaineregels te blijven opvolgen. Kom je nu pas terug uit een rode
zone en moet je in quarantaine; had je een hoogrisicocontact of ben je zelf besmet,… volg dan zeker
de regels op. Als school moeten we ook leerlingen terug naar huis sturen die in principe in quarantaine
zouden moeten.
Vaccinatie
Begin september start de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel met het extra sensibiliseren
van jongeren en ouders om de vaccinatiegraad in Brussel omhoog te krijgen. Dat moedigen we
uiteraard aan, want als de vaccinatiegraad niet voldoende stijgt, kan er niet versoepeld worden in het
Brusselse onderwijs. En willen we dat niet allemaal?
Ook zullen we als school de mogelijkheid hebben om leerlingen (+12 jaar) mee te nemen naar een
vaccinatiecentrum als ze zich via de school willen laten vaccineren. Meer daarover binnenkort!
Kalender
We lijsten graag al de belangrijkste activiteiten van september op. Vanaf 01/09 kan je de kalender,
zowel als leerling als als ouder, ook consulteren via Smartschool. Doordat we nog steeds in die
coronarealiteit zitten, blijven we natuurlijk afhankelijk van de geldende maatregelen voor extra murosactiviteiten, activiteiten met ouders,… voor het al dan niet laten doorgaan van activiteiten. Alles blijft
dus helaas ‘onder voorbehoud’.



01/09 : elke klas brengt een hele voormiddag door met de klassenleerkracht. We starten het
nieuwe schooljaar met het afroepen per graad van de klassen, lokalen en klassenleerkrachten.
02/09 :
o Voor alle tweede-, derde-, vierde- en vijfdejaars eindigt de dag om 14.40u. We
hanteren immers de eerste week ‘de vrijdagregeling’ en willen daarna de school leeg
hebben voor het kennismakingsspel van de eerstejaars.
o Eerste- en zesdejaars blijven tot 16.00u en eindigen de dag met een
kennismakingsspel. Zesdejaars die hier niet aan deelnemen, gaan ook naar huis om
14.40u. Op 01/09 wordt met de zesdejaars bepaald wie wel en niet wenst deel te
nemen.






09/09 : ouderavond voor de ouders van eerstejaars zal opnieuw digitaal doorgaan. Na 01/09
kunnen ouders van eerstejaars inloggen op Smartschool en zo verdere informatie krijgen over
deze avond.
22/09-24/09 : ontmoetingsdagen Hoge Rielen voor alle eerstejaars
23/09 : sportdag voor alle tweede-, derde-, vierde- en vijfdejaars en voor alle zesdejaars die
niet meegaan naar de Hoge Rielen als monitor.

Het nieuwe schooljaar 2021-2022 zal nog geen ‘klassiek’ schooljaar worden, maar we starten
optimistischer dan vorig schooljaar. Bovendien hebben we ondertussen geleerd hoe flexibel we zijn,
hoe we op elkaar kunnen steunen en hoe we met enige creativiteit toch memorabele momenten
kunnen creëren.
Heel het team kijkt er in ieder geval naar uit om samen aan een nieuw schooljaar te starten op 1
september.
Tot woensdag,
Ph. Cobbaert, directeur
G. Deman en K. Lenvain, adjunct-directeurs

P.S.: Aangezien onze Smartschool in onderhoudsmodus is, is het moeilijk om op een vlotte manier alle
leerlingen te bereiken. Deel dit bericht dus gerust met andere ouders en klasgenoten.

