
 
 

Meulebeke, 6 mei 2020 
 
Beste ouder(s), 
 

De basisscholen van de regio Molenland (scholengemeenschap Ferdinand Verbiest,         
Poelberg Ommeland en Driespan) zullen op maandag 18 mei de lessen voor bepaalde             
klassen, op enkele dagen, opnieuw opstarten.  
Wij doen dat volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en het ministerie             
van onderwijs, op een veilige en haalbare wijze. 

 

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan    
 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste, daarom hebben             
wij een draaiboek gemaakt dat geadviseerd werd door het schoolbestuur, het           
directiecomité, de preventieadviseur, het CLB, de externe preventiedienst, het OCSG en           
het CPBW. 
 

Is er op 15 mei een pilootfase? 
 

Neen, op 15 mei worden er nog geen lessen aangeboden. We starten maandagmorgen             
18 mei. 
 

Welke leerjaren krijgen er terug les op school? 
 

De lessen gaan enkel terug door voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar. 
 
 

Welke leerjaren krijgen verder afstandsonderwijs? 
 

Het 3de, 4de, 5de leerjaar en de kleuters krijgen verder les of activiteiten aangeboden              
via afstandsonderwijs. 
 

Wanneer en hoe worden de lessen aangeboden? 
 

Elke klas wordt in alfabetische volgorde in 2 helften ingedeeld (zie lijst onderaan deze              
brief): de eerste helft is de A-groep, de tweede helft is de B-groep. De A-groep krijgt op                 
maandag en donderdag de hele dag les, de B-groep op dinsdag en vrijdag, telkens door               
de eigen klastitularis. Op woensdag worden er geen lessen aangeboden. De lessen            
starten en stoppen voor elk leerjaar in de eigen vestiging op een ander moment: 
 

 aankomst 
schoolpoort 

start lessen  einde lessen 

1ste leerjaar A - juf Isabelle 
2de leerjaar A - juf Heidi  
6de leerjaar A - juf Barbara 

8.15u. 8.30u. 15.15u. 

1ste leerjaar B - juf Amber 
2de leerjaar B - juf Sabine 
6de leerjaar B - juf Heleen  

8.30u. 8.45u. 15.30u. 



1ste leerjaar C - juf Jill 
2de leerjaar C - juf Els 
6de leerjaar C - juf Martine 

8.45u. 9u. 15.45u. 

 
 
Hoe zorgen we voor de veiligheid van de leerlingen en het personeel ? 
 

Alle leerlingen worden tot aan de schoolpoort gebracht en daar ook afgehaald (of             
komen alleen) Dank om de afstand te bewaren van 1,5m! Bij het betreden en verlaten               
van de school en de klas, worden de handen telkens ontsmet. In de school komen alleen                
de kinderen en het personeel binnen via de poortwachter, niemand anders kan de             
school betreden. 
De leerlingen en de leerkrachten streven ernaar om de hele dag door een afstand van               
1,5 meter te bewaren. 
De leerlingen spelen in een eigen zone op de speelplaats, steeds onder toezicht. 
In de klas zitten de leerlingen ook op een afstand van 1,5 meter van elkaar en hangen                 
hun jas aan de eigen stoel. De klastitularis draagt een mondmasker. 
Voor elke klas worden er toiletten gereserveerd. Daarnaast worden de toiletten 2 keer             
per dag gereinigd volgens een strikt hygiëneplan. De klaslokalen worden elke avond            
grondig gereinigd evenzeer volgens het hygiëneplan. 
Elke leerling blijft op school eten en brengt een picknick mee (met voldoende drank              
naar keuze) die in de klas (aan de eigen bank) opgegeten wordt. Kan je er aub op                 
toezien dat de picknick niet makkelijk kan verderven? (Er mag niets in de koelkast              
worden opgeborgen). De middagpauze duurt 45 minuten: een half uur om te eten en              
een kwartier  om te spelen.  Op de speelplaats is de drinkfontein gesloten.  
Leerlingen die zich ziek voelen, worden opgenomen in het ‘coronalokaal’ (EHBO lokaal)            
en afgehaald door de ouders die onmiddellijk de huisarts contacteren. Zieke           
leerkrachten worden naar huis gestuurd. 
Indien er corona vastgesteld wordt door de huisarts, wordt de school onmiddellijk            
verwittigd, zodat iedereen van die bubbel passende maatregelen krijgt.  
Alle zaken rond veiligheid zijn opgenomen in een draaiboek met risicoanalyse. 
 

 En wat met de opvang? 
 
Kinderen van ouders die werken in cruciale sectoren of ouders die beiden op hetzelfde              
moment moeten werken en geen opvang kunnen vinden, kunnen verder een beroep            
doen op opvang tijdens de schooluren. Leerlingen die les krijgen, kunnen beroep doen             
op de voor- en naschoolse opvang indien strikt noodzakelijk en dit binnen de             
opvangcapaciteit van de school is. De kinderen die in de opvang verblijven, volgen zoveel              
als mogelijk de afspraken van de leerlingen die les krijgen vanaf 18 mei. 
 

Hoe zullen we dit schooljaar verder afronden? 
 

Bovenvermelde maatregelen zullen constant geëvalueerd worden en kunnen steeds         
bijgestuurd worden door de Nationale Veiligheidsraad, het ministerie van onderwijs of           
het schoolbestuur. Wij proberen sowieso de belangrijkste stukken leerstof mee te           
geven met alle kinderen en zullen de tijd maximaal spenderen aan het lesgeven, veeleer              
dan aan toetsen of proefwerken. 
 

Wat kan je nu als ouder doen? 
 
Alle leerlingen krijgen zeker tot en met 15 mei nieuwe leerstof via afstandsonderwijs.  
 

Enkele tips: 
● Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
● Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 



● Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 
● Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen              

kunnen jullie oplossingen bespreken. 
We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  
 

 Meer informatie?     
● Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ou
ders 

● Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 
 

Namens de schoolbesturen van de regio Molenland, 
 
Bald Vandekerckhove, Coördinerend directeur scholengemeenschap Ferdinand      
Verbiest. 
 

KLAS 1A van juf Isabelle 
1ste leerjaar A groep 1 (maandag en       
donderdag) nr 1 tem 8  

1ste leerjaar A  groep 2  (dinsdag en vrijdag) 
nr 9 tem 15 

1. Furgaan  9. Soefian 
2. Ella-Valentina 10. Maria 
3. Vic 11. Taha 
4. Luka 12. Briek 
5. Pepijn 13. Arno 
6. Kasper 14. Alina 
7. Amadou 15. Jana 
8. Emilia  

 
 

KLAS 1B van juf Amber 
1ste leerjaar B  
groep 1 (maandag en donderdag) 
start maandag 18 mei  

1ste leerjaar B 
groep 2 (dinsdag en vrijdag) 
start dinsdag 19 mei  

1. Ecrin  8. Zekeriya  
2. Gilles 10. Mariem 
3. Teodora 11. Victor 
4. Lexie 12. Jayden 
5. Dré 13. Finn 
6. Briek 14. Maarten 
7. Estée 15. Renée 

 
 

KLAS 1C  van juf Jill 
1ste leerjaar C  
groep 1 (maandag en donderdag) 
start maandag 18 mei 

1ste leerjaar C  
groep 2 (dinsdag en vrijdag) 
start dinsdag 19 mei  

1. Ibrahim 10. Jannie 
2. Lyam  11. Liam 
3. Oona 12. Mats 
4. Ayden 13. Sem 
5. Thibaut 14. Estelle 
6. Ryan 15. Ella 
7. Dino 16. Jakub 
8. Talha  
9. Emma  

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
http://www.info-coronavirus.be/


 
KLAS 2A  van juf Heidi 

2de leerjaar A  
groep 1 (maandag en donderdag) 
start maandag 18 mei  

2de  leerjaar A  
 groep 2 (dinsdag en vrijdag) 
start dinsdag 19 mei  

1. Eduard  11. Lucas  
       2. William 12. Ella-Marie 
       3. Sevilzhan 13. Gaëlle 
       4. Louis decaluwe 14. Kaan 
       5. Marthe  15. Anmol 
       6. Alejandro  16. Keean 
       7. Leon  17. Bengt 
       8. Lowie D’Haene 18. Chloé 
       9. Cynthia  19. Jenna 
      10. Semih 20. Zuzanna 

 
 

KLAS 2B  van juf Sabine 
2de leerjaar B  
groep 1 (maandag en donderdag) 
start maandag 18 mei  

2de  leerjaar B  
groep 2 (dinsdag en vrijdag) 
start dinsdag 19 mei 

1. Süleyman 11 Lars 
2. Mama Aïssata 12 Baptiste 
3. Gaëtan 13 David 
4. Guilliano 14. Milan 
5. Ian 15 Fatima 
6. Lotte 16 Musawer 
7. Tayyip 17 Helena 
8. Lieze 18 Armelle 
9. Arjen 19 Haylie 
10. Ciara 20 Renée 

 
We komt wanneer naar KLAS 2C  van juf Els  

2de leerjaar C  
groep 1 (maandag en donderdag) 
start maandag 18 mei  

2de  leerjaar C  
groep 2 (dinsdag en vrijdag) 
start dinsdag 19 mei  

1. Mayar 11. Wekianos 
2. Inés 12. Margot 
3. Nio 13. Adam 
4. Fennah 14. Bas 
5. Jona 15. Lowie 
6. Mikaela 16. Jules 
7. Merel 17. Bram 
8. Lieze 18. Estelle 
9. Boris 19. Louis 
10. Julia 20. Shaymaa 

 
 

Wie komt wanneer naar KLAS 6A  van juf Barbara 
6de leerjaar A  
groep 1 (maandag en donderdag) 
start maandag 18 mei  

6de  leerjaar A  
groep 2 (dinsdag en vrijdag) 
start dinsdag 19 mei  

1. Jasper  10. Lore  
2. Zani 11. Tim 
3. Ewout 12. Noa 



4. Lucas 14. Sébastien 
5. Matthis 15. Arlen 
6. Femke 16. Imke 
7. Chanel 17: Nienke 
8. Jonas 18. Romy  
9. Steffi  

 
Wie komt wanneer naar KLAS 6B  van juf Heleen 

6de leerjaar B  
groep 1 (maandag en donderdag) 
start maandag 18 mei  

6de  leerjaar B  
groep 2 (dinsdag en vrijdag) 
start dinsdag 19 mei  

2. Vahit 11. Eloy 
3. Mauro 12. Brent 
4. Senne 13. Marit 
5. Gaëlle 14. Mathis 
6. Ditte  15. Djuan 
7. Yentel 16. Faye 
8. Fay 17. Amélie 
9. Florence 18. Anne 
10.Michelle 19. Odiel 

 
Wie komt wanneer naar KLAS 6C  van juf Martine 

6de leerjaar C  
groep 1 (maandag en donderdag) 
start maandag 18 mei  

6de  leerjaar C 
 groep 2 (dinsdag en vrijdag) 
start dinsdag 19 mei  

1. Mustafa 10. Iben  
2. Mari 11. Ilian 
3. Jarne 12. Sam 
4. Jelle 13. Beau 
5. Noor 14. Karandeep 
6. Angelo 15. Enya 
7. Shana 16. Mathis 
8. Ines 17. Seppe 
9. Oukje 18. Franne 

 
 


