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Openklasmoment
27/08/2020 van 17 uur tot 19 uur
Beste ouders
De vakantie loopt stilaan ten einde. Naar jaarlijkse traditie hoort daar ook een openklasmoment
bij. Op dit openklasmoment kunnen al onze kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar een
kijkje komen nemen in hun nieuwe klas. Een beetje spannend misschien voor sommigen maar de
juffen staan paraat om hen met open armen te verwelkomen!
Wij zijn heel erg blij dat we dit moment mogen organiseren. We zorgen er dan ook voor dat het zo
veilig mogelijk kan verlopen. Dit wil wel zeggen dat er enkele regels en afspraken zijn. Die gelden
voor de openklasdagen binnen de hele scholengemeenschap.

Regels & afspraken
1. Handen ontsmetten bij het betreden van de speelplaats en/of het binnenkomen van de
klas.
2. 1 ouder/volwassene per kind mag binnen de schoolpoort.
3. Volwassenen houden 1,5 meter afstand.
4. Volwassenen dragen een mondmasker.
5. Beperkte aanwezigheid van volwassenen in het lokaal → zij dragen een mondmasker en
proberen zo goed mogelijk de afstand te bewaren. Lokalen worden voldoende verlucht.
6. Mogelijkheid tot tracing.
Opmerking:
➢ Ouders kunnen zich opsplitsen indien er meerdere kinderen zijn in één gezin of één
ouder kan met meerdere kinderen komen.
➢ Kleuterleerkrachten dragen geen mondmasker tenzij ze de afstand met de ouders niet
kunnen bewaren.

Hierbij rekenen we natuurlijk op jullie medewerking.

Concreet voor het openklasmoment op Basisschool Den Heuvel betekent dit:

SERVAESDREEF
1. Ontsmet de handen bij het binnenkomen aan de poort.
2. Jullie stappen samen op veilige afstand van anderen naar de klas 1S (juf Debbie) of 2S (juf
Martine).
3. Jullie kunnen enkel de klas binnen wanneer de juffen aangeven dat het mag.
4. Noteer bij het binnenkomen van de klas je gegevens op het contactblad (tracing).
5. Kinderen mogen vrij bewegen in de klasruimte - volwassenen blijven de afstand
respecteren.
6. De leerkracht waakt over het aantal aanwezigen in het klaslokaal.
7. Wanneer jullie vertrekken kan er weer iemand anders binnenkomen.
8. Indien het druk is vragen we aan de mensen, die reeds de kans hebben gehad om kennis te
maken en de klas te verkennen, ook beleefd om de beurt te geven aan de wachtenden.
WARANDE
1. Ontsmet de handen bij het binnenkomen aan de poort.
2. Jullie stappen samen op veilige afstand van anderen naar de klas.
3. Jullie kunnen enkel de klas binnen wanneer de juffen aangeven dat het mag.
➢ 1W1 (juf Anke ter vervanging van juf Barbara) en 1W2 (juf Ann): Binnen via de
gewone ingang en wachten op de speelplaats voor de klas tot er plaats in de klas is.
Eventueel langs de nooddeur naar buiten.
➢ 2W (juf Nele): Binnen via de kleutergang en wachten aan de achterzijde onder het
afdak tot er plaats in de klas is. Eventueel langs de nooddeur naar buiten.
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➢ 3W (juf Agnes): Binnen langs de nooddeur en wachten op de speelplaats voor de
klas tot er plaats is. Je gaat ook via de nooddeur weer buiten.
Noteer bij het binnenkomen van de klas je gegevens op het contactblad (tracing).
Kinderen mogen vrij bewegen in de klasruimte - volwassenen blijven de afstand
respecteren.
De leerkracht waakt over het aantal aanwezigen in het klaslokaal.
Wanneer jullie vertrekken kan er weer iemand anders binnenkomen.
Indien het druk is vragen we aan de mensen, die reeds de kans hebben gehad om kennis te
maken en de klas te verkennen, ook beleefd om de beurt te geven aan de wachtenden.

SLINKERSTRAAT 1STE LEERJAAR
1. Ontsmet de handen bij het binnenkomen aan de poort.
2. Jullie stappen samen op veilige afstand van anderen naar de klas.
3. Jullie kunnen enkel de klas binnen wanneer de juffen aangeven dat het mag.
➢ 1A (juf Karen): Binnen via de gewone deur en wachten op de speelplaats voor de
klas tot er plaats is.
➢ 1B (juf Hanne): Binnen langs de trap richting secretariaat en wachten in de gang tot
er plaats is in de klas. Je verlaat het gebouw langs de trap (bij het zorglokaal).
4. Noteer bij het binnenkomen van de klas je gegevens op het contactblad (tracing).
5. Kinderen mogen vrij bewegen in de klasruimte - volwassenen blijven de afstand
respecteren.

6. De leerkracht waakt over het aantal aanwezigen in het klaslokaal.
7. Wanneer jullie vertrekken kan er weer iemand anders binnenkomen.
8. Indien het druk is vragen we aan de mensen, die reeds de kans hebben gehad om kennis te
maken en de klas te verkennen, ook beleefd om de beurt te geven aan de wachtenden.
Heel graag tot dan! Samen maken we er een mooi en veilig openklasmoment van.
Vriendelijke groeten,
Directie en personeel

