
Samen 
voor een veilige heropstart 
van de scholen in MooiMol

Onze kinderen hebben de afgelopen weken thuis hard gewerkt en veel 
geduld getoond. De tijd om opnieuw hun klasgenootjes te ontmoeten en 
fysiek les te volgen in de klas, is voor sommigen aangebroken. Uiteraard, 

met de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen.
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Wie moet naar school?
De nationale veiligheidsraad besliste dat de herstart 
geldt voor het eerste, tweede en zesde leerjaar en het 
zesde middelbaar. Voor het buitengewoon onderwijs 
geldt een specifieke regeling.

Elke school maakt een eigen risicoanalyse. Op basis 
hiervan bepaalt de school of ze open gaat. Een aantal 
factoren spelen hierbij een rol, waaronder:

 � de grootte van de klaslokalen 
 � de grootte van de klasgroepen
 � het beschikbare aantal leerkrachten
 � ... 

Elke school informeert  
rechtstreeks de ouders. 

Is mijn kind verplicht 
om naar school te gaan?
De kinderen krijgen les op 
school. We verwachten dan 
ook dat ze effectief aanwezig 
zijn, behalve bij ziekte. Anders 
is een ziektebriefje nodig. 

Welke lessen  
worden er gegeven? 
De scholen leggen de focus 
op de kernvakken. Maar ook 
het algemeen welzijn van de 
leerlingen is belangrijk.

Samen maken we van de heropening van de scholen een succes.  
Dit danken we aan: 

 � De samenwerking tussen alle Molse scholen en kinderopvang
 � De inzet van de leerkrachten en begeleiders
 � De goede communicatie met de ouders 

Enkel door er samen voor te gaan, zorgen we voor een veilig en MooiMol!

Met deze brochure willen we je vooral geruststellen. 
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Welke veiligheidsmaatregelen 
neemt de school?
De school herstart alleen als dat op een veilige manier kan. De veiligheid 
van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde. 

We hanteren volgende basisregels:
� We werken met vaste klasgroepen van maximum 14 leerlingen.
� We bewaren op elk moment de afstand van 1,5 meter. We herschikken 

dus ook klaslokalen en gemeenschappelijke ruimtes. 
� We wassen en/of ontsmetten regelmatig de handen. 

Wie draagt een mondmasker?
� Leerkrachten, begeleiders en andere medewerkers
� Leerlingen uit het secundair onderwijs
� Kinderen vanaf 12 jaar die het openbaar vervoer nemen 
� Alle leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer  

van de school

We raden het gebruik van mondmaskers ook aan voor ouders tijdens het 
brengen of afhalen van de kinderen. Dit geldt zowel op school als de 

kinderopvang.  

Hoe bereid ik  
mijn kind voor?
�

�

�

�

�

�

Luister naar bezorgdheden en vragen. 
Vertel waarom het belangrijk is dat je kind weer naar school gaat. 
Haal fijne herinneringen op aan de school en de opvang.
Laat je kind wennen aan mondmaskers. Vertel waarom ze 
belangrijk zijn. 
Oefen de hygiënemaatregelen (handen wassen, hoesten, …) Hou 
ook buiten de schoolmuren rekening met de maatregelen 
(afstand houden).



Advies voor breng- en haalmomenten
 � Laat indien mogelijk één vaste persoon je kind brengen en ophalen.
 � Wacht aan de schoolpoort of volg de instructies.
 � Draag liefst een mondmasker of alternatief zoals een sjaal.
 � Ga niet binnen in de klaslokalen.

De overige basisregels blijven 
altijd en overal hetzelfde
1 Beetje of ernstig ziek? Blijf thuis. 

Contacteer je huisarts. Vermijd ook 
contact met andere zieke personen. 

2 Respecteer altijd en overal de 
afstand van 1,5 meter tegenover 
anderen, dus ook van andere ouders, 
leerkrachten en begeleid(st)ers, ook 
aan de schoolpoort, in de schoolge-
bouwen of op de speelplaats. 

3 Was doorheen de dag regelmatig 
je handen met water en zeep. Ze-
ker voor en na het brengen of halen 
van je kind. Raak met je handen zo 
weinig mogelijk je gezicht aan.

4 Hoesten of niezen? Gebruik papie-
ren zakdoekjes of de binnenkant 
van je elleboog. 

5 Begroet elkaar met een zwaai 
of met de elleboog. Geef geen 
handen.

Hoe kan jij als ouder helpen?



Wat met kinderopvang?
Kinderen uit het basisonderwijs die geen les krijgen, kunnen 
terecht in de noodopvang. We vragen wel met aandrang om 
je kind zoveel mogelijk thuis op te vangen. 

Inschrijven voor de noodopvang?
Volg de regeling van je eigen school. 

Is er opvang voor en na de schooluren?
De buitenschoolse kinderopvang organiseert opvang van 
7.30 tot 9 uur en van 15 tot 18.15 uur voor kinderen uit 
het basisonderwijs en op woensdagnamiddag van 12 
tot 18.15 uur.

Door de veiligheidsmaatregelen kan de dienst 
kinderopvang maar een beperkt aantal kinderen opvangen. 
We vragen ouders om hun kinderen voor- en naschools 
zoveel mogelijk thuis op te vangen.

Er is opvang voorzien in 13 scholen aangevuld met enkele 
kinderclubs. We organiseren kinderopvang per locatie voor 
twee afzonderlijke groepen van maximum 14 kinderen, 
namelijk voor:  

�  Groep leerlingen die les volgen
� Groep kinderen van de noodopvang

Inschrijven is verplicht via I-school
Heb je nog geen I-school account? 
Aanmelden kan via: 
www.gemeentemol.be/noodopvangschoolgaandekinderen

Voor meer info kan je terecht bij de dienst 
buitenschoolse kinderopvang, 014 33 15 72, 
bkomol@gemeentemol.be



Zit je nog met vragen  
of bezorgdheden?

 � Contacteer je school of de klasleerkracht.
 � Bekijk de website van onderwijs Vlaanderen:  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.
 � Neem contact op met de coronahulplijn  

op 014 33 16 00, 2400@gemeentemol.be
 � www.gemeentemol.be/corona
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