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Ninove, 30 april 2020 

Beste kinderen, ouders, 

  
Allereerst hopen wij van harte dat het goed met jullie gaat. Het zijn onzekere tijden, we zoeken 

allemaal  naar een zeker perspectief. Ook wij hebben de persconferentie van de Veiligheidsraad 
met spanning afgewacht en zijn eerder deze week al aan de slag gegaan met de draaiboeken die 

ons werden bezorgd door de overheid.  
 Momenteel is ons schoolbestuur in samenwerking met de preventiedienst druk bezig een 
risicoanalyse  te maken om onze leerlingen op een veilige manier naar school te laten 

terugkeren. Zoals u weet, zal dit gefaseerd verlopen en dat zorgt ervoor dat we ook het verdere 

verloop van dit schooljaar volgens deze richtlijnen moeten hertekenen.  
We bezorgen u zo snel mogelijk en ten laatste op 8 mei een gedetailleerde planning met daarin 

de organisatie van de actieve lessen op school in combinatie met afstandsonderwijs . 
  
We willen jullie bedanken voor het vlotte verloop van de pre-teaching. 
Dit wordt nu verder gezet de komende weken. 

Concreet: 
-          Kleuters doen gewoon verder door materiaal te posten via teams om spelend te leren 
-          1ste lj brieft ouders via mail en bezorgt werkboek aan huis 
-          2de lj geeft weekplan door via teams en brieft via mail, geen extra materiaal nodig 
-          3de lj geeft weekplan en extra teksten/werkbladen door via teams, brieft via mail en 

bezorgt werkboeken aan huis 
-          4de lj brieft via mail en bezorgt takenpakket aan huis 
-          5de lj geeft weekplan door via teams en mail, geen extra materiaal nodig 
-          6de lj weekplanning via mail en google classroom, geen extra materiaal nodig 

  

We merken dat sommige kinderen ‘ microsoft team’, waarmee ze onderling ook kunnen 

communiceren, ook gebruiken om vriendjes bang te maken of in een slecht daglicht te 

stellen bij andere klasgenoten. Mag ik uitdrukkelijk vragen hier op toe te zien en dit te 
bespreken met uw kind. 
We gaan ook de mogelijkheid om berichten te plaatsen beperken. Enkel de leerkracht 
zal nog voor de volledige klas berichten plaatsen. De mogelijkheid 
om individuele berichten naar leerkracht of leerlingen te sturen blijft. Respecteer ook 
de afspraken rond contact momenten met de leerkracht. 
  

De opvang zal terug gewoon verlopen :  ingang via kleuters Nieuwstraat, gewone 

opvanguren, enkel afzetten tussen 6u30 en 8u45 of 12u en 13u ophalen tussen 12u en 13u of 

15u30 en 18u  (woensdag tot 13u). Inschrijven noodzakelijk via formulier 

  

De geannuleerde zeeklassen gaan volgend schooljaar door van 28 september tot 2 oktober 

2020 voor de  kinderen van 4de en 5de lj ( momenteel 3de en 4de lj ). 

Juffen Tanja, Karlien, Melissa en meester Stijn ( + extra begeleiding ) zullen meegaan. 

  

Vriendelijke groeten? 

  

Marc, directeur BME  
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