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Tielt, 22/08/2020
Start schooljaar 2020 - 2021

Beste ouder/voogd
We hopen dat u een fijne en zorgeloze vakantie heeft beleefd.
In onze school zijn wij alles aan het klaarstomen voor komend schooljaar. We kijken er met het voltallige team naar
uit om jullie oogappels terug te verwelkomen op 1/09/2020!
We kenden vorig schooljaar een heel bizar schooljaar en ook komend schooljaar dienen we rekening te houden met
enkele bijzondere richtlijnen. Gezien de uitstekende samenwerking tussen ouders, kinderen en onze school van vorig
schooljaar, heb ik er alle vertrouwen in dat dit vlot zal verlopen.
Met deze brief wil ik jullie op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken met betrekking tot de start van het
nakend schooljaar.
•

Ook de zomer was een beetje schooljaar…
o

Zomerklassen
Sinds 17/08/2020 lopen er in onze school reeds een 30 tal kinderen rond. Zij worden ’s ochtends
ondergedompeld in het herhalen van essentiële leerstof. In de namiddag is er tijd voor sport, spel,
creatieve activiteiten,…
Ik stelde alle dagen vast dat de kinderen het voortreffelijk doen en zichtbaar genieten!

o

“Werfzone De Springplank”
Sinds 20/07/2020 zijn we met ons team dagelijks aan de slag geweest om een eerste renovatiefase
van onze school te realiseren. De kinderen van L5 en L6 staat een grote verassing te wachten op
1/9/2020! Hierover verder in deze brief meer.

o

One team, one goal!
De inspanningen die ons team leverde omtrent de zomerklassen en de infrastructurele werken is
absoluut uniek! Ik durf in alle bescheidenheid zeggen dat er niet veel scholen bestaan waar ze ons dit
zullen nadoen.
Een welgemeende pluim voor onze voltallige ploeg, alsook de vrijwilligers die onze zomerklassen
ondersteunen!
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Start schooljaar 2020 - 2021
o

De “Grote Overstap” van K3 naar L1
Zoals eerder gecommuniceerd via de klasmail, is er geen “Grote Overstap van K3 naar L1” op
26/08/2020. Ik verwijs de betreffende ouders naar het schrijven van 21/08/2020.

o

Geen terugkomdag in augustus – infomomenten september
Zoals eind vorig schooljaar gecommuniceerd werd, is er geen terugkomdag in augustus. De boeken en
leermiddelen zullen verdeeld worden op 1/09/2020.
We communiceren tijdens de eerste schooldagen omtrent het al dan niet doorgaan van de
infomomenten op 7/09/2020 en 28/09/2020.

o

Busvervoer – De routes
U mag tijdens de laatste week van augustus communicatie verwachten omtrent de busroutes.

o

1/09/2020… We gaan er opnieuw voor!
Alle kinderen (kleuter en lager) worden om 8.30u op school verwacht. Er staat hen een ongelooflijk,
warm welkommoment te wachten!

•

Personeelsverschuivingen in onze school
o

Nieuwe personeelsleden die ons team vervoegen


Juf Christine zal een lesopdracht hebben in L3, L5 en L6. Zij zal eveneens een rol in
ondersteuning en zorg opnemen.



Juf Lien zal op dinsdag “manusje van alles” zijn. Zij zal secretariaatswerking en
klasondersteuning op haar nemen.

o

“Oude gekenden” waarvoor iets wijzigt


Juf Cindy werkt vanaf 1/09/2020 voltijds op onze school. Zij blijft actief als zorgcoördinator
en ondersteunt het secretariaat.



Juf Sylke zal op dinsdag het kleuterturnen geven en zal, op het ogenblik dat ze niet
ingeschakeld wordt in het lerarenplatform van onze Scholengemeenschap, een
ondersteunende rol opnemen.
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Hoe gaan we om met de coronamaatregelen bij de start van het schooljaar?
o

De pandemiescenario’s voor het onderwijsveld.
Het Ministerie van Onderwijs werkte diverse draaiboeken uit voor de verschillende onderwijsniveaus.
Deze zijn gebaseerd op 4 kleuren: groen (geen risico), geel (laag risico), oranje (matig risico) en rood
(hoog risico).
We starten het schooljaar op niveau “geel met verhoogde waakzaamheid”. Dit houdt in dat we in een
fase tussen laag en matig risico zitten.

o

Samen sterk!
We rekenen op alle ouders en kinderen om de richtlijnen nauwgezet op te volgen, dit in het belang
van het welzijn en de gezondheid van iedereen.

o

Risicoanalyse binnen onze school.
Wij maakten de wettelijk verplichte risicoanalyse op 21/08/2020. Dit gebeurde met het “kernteam
corona”, in samenspraak met de preventieadviseur en coördinerend directeur van onze inrichtende
macht (Scholengroep 24).
Op basis van deze risicoanalyse werden volgende beslissingen genomen voor onze school:


Indien uw kind ziek is, mag het niet naar school komen.



De kinderen zullen in de klas eenvoudige richtlijnen op maat krijgen omtrent veiligheid en
hygiëne.



Voor- en naschoolse opvang, busvervoer en maaltijden worden georganiseerd conform de
geldende regels en gaan terug door zoals voor 13/03/2020 het geval was.



Aankomst op school:
•

Voor 8.15u

Via het hek van de lagere afdeling.

•

Vanaf 8.15u

Kleuters via het hek van de kleuterafdeling en
lagereschoolkinderen via het hek van de lagere afdeling.



Afhalen na school:
•

Om 16.00u

Kleuters via het hek van de kleuterafdeling en
lagereschoolkinderen via het hek van de lagere afdeling.

•


Vanaf 16.15u

Via het hek lager mits gebruik te maken van de deurbel.

Ouders en derden mogen het schoolterrein niet betreden. Hier kan enkel van afgeweken
worden mits voorafgaande toestemming van de directeur.
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•

Unieke kans aankoop chromebook
Diverse ouders maakten hiervan gebruik. Wie dit nog wenst te doen, kan surfen naar de webshop.

•

Communicatie met de school
Wij blijven verder inzetten op de communicatiekanalen zoals we deze vorig jaar zijn gaan hanteren.
o

Website
In eerste instantie vindt u steeds alle recentste info op onze website. De website geniet wekelijks
een update.

o

Klasmailadressen
De leerkrachten blijven ook verder de klasmailadressen gebruiken.

o

K1

Eerste kleuterklas

kleuter1@despringplank-tielt.be

K2

Tweede kleuterklas

kleuter2@despringplank-tielt.be

K3

Derde kleuterklas

kleuter3@despringplank-tielt.be

L1

Eerste leerjaar

klas1@despringplank-tielt.be

L2

Tweede leerjaar

klas2@despringplank-tielt.be

L3

Derde leerjaar

klas3@despringplank-tielt.be

L4

Vierde leerjaar

klas4@despringplank-tielt.be

L5

Vijfde leerjaar

klas5@despringplank-tielt.be

L6

Zesde leerjaar

klas6@despringplank-tielt.be

Wat gebruiken wij niet als communicatiemiddel?
Social media en aanverwante tekstapps (Messenger, WhatsApp,…), alsook sms gebruiken wij niet als
communicatiemiddel. Wij vragen u graag om, indien u contact wenst met de school, dit steeds te
doen via de klasmailadressen, de telefoon (051/40.27.63) of directie@despringplank-tielt.be.
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Speerpunten schoolvisie
Vorig schooljaar hadden wij een aantal speerpunten en bijhorende acties naar voor geschoven aangaande
onze schoolvisie. Met fierheid kunnen we stellen dat we zeer veel bereikt hebben aangaande de leerlingenraad,
het anti-pestbeleid en het leesbeleid. Wat ons anti-pestbeleid betreft horen we op dit moment tot een
kransje van 20 Vlaamse scholen die uitgekozen zijn om hiervoor eventueel een prijs weg te kapen!
We gaan op de ingeslagen weg verder en plaatsen komend schooljaar 2 speerpunten in de focus:
o

Leesbeleid
We kenden vorig schooljaar reeds de aanzet. Doch, gezien de laatste maanden, konden we niet voor
de optimale uitrol van ons leesbeleid gaan. Dit kent komend schooljaar een vervolg. Er worden vaste
leesmomenten ingelast en er komt een heuse schoolbieb met kwalitatief hoogstaande kinder- en
jeugdliteratuur.

o

Infrastructuur
We werken continu aan het welbevinden van de kinderen en de personeelsleden. Vanuit die optiek
groeide het besef dat onze schoolinfrastructuur aan verfraaiing toe is. Zoals eerder vermeld, is er
deze zomer al heel wat gebeurd. De klassen L5 en L6 alsook de gang palend aan deze klassen zitten
in een nieuw jasje (nieuw elektriciteitsnet, nieuwe vloer, nieuwe ingemaakte kasten, individuele
werkplekken,…). Het voormalige archief werd verbouwd tot een spiksplinternieuw zorglokaal en ook
een multifunctioneel lokaal.
Tijdens het komende schooljaar worden er in de gang van L5 en L6 nog ingemaakte kasten
bijgeplaatst, alsook leeshoekjes gecreëerd. Vervolgens wordt de schoolbieb volledig aangepakt en tot
slot komen L1 en L2 aan de beurt. Wij streven ernaar om deze vleugel van het gebouw volledig
gerenoveerd te hebben tegen het voorjaar 2021.
De komende jaren wordt de rest van het gebouw en het kleuterblok op identieke wijze aangepakt.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we, samen met de kinderen en de ouders, een fenomenaal schooljaar
2020 – 2021 gaan beleven!

Met vriendelijk groet,

Bjorn Moerman
Directeur Basisschool De Springplank
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