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Aalst, 16 maart 2020
Betreft: Organisatie afstandsleren + opvang

Beste ouders,
Beste leerlingen,

Via deze weg brengen we jullie op de hoogte van de maatregelen die de school neemt om onze leerlingen
toch nog de nodige herhalings- en inoefenstof aan te bieden. Ook de leerkrachten bewegingsopvoeding
hebben enkele suggesties voorzien om deze periode op een aangename manier te kunnen overbruggen.
Concreet:
OUDERCONTACTEN:
- De opvolging van de oudercontacten die afgelast zijn, zal na de schorsingsperiode opnieuw opgenomen
worden. Er zal dus geen telefonisch contact opgenomen worden zoals eerder gemeld. We hechten als
school te veel belang aan deze momenten waardoor we besloten hebben om dit dan ook op een later
tijdstip grondig te kunnen doen.
SECRETARIAAT:
- Het secretariaat is de komende weken niet telefonisch bereikbaar. Wie telefonisch contact opneemt,
zal doorgeschakeld worden met de opvangjuffen/meesters. Dit is dan ook enkel bedoeld voor leerlingen
die gebruik maken van de opvang. Voor vragen kan u een mail sturen naar info@dvmbasis.be. We
trachten deze zo snel mogelijk te beantwoorden.
OPVANG:
INGANG EN UITGANG:
- De blauwe schoolpoort is de enige in- en uitgang van onze school. Deze blijft altijd gesloten.
Wie naar school komt belt dus aan en wacht totdat de poort wordt geopend. Denk je eraan om de
poort ook steeds weer goed te sluiten?
- Op het infobord aan de blauwe poort zal per dag aangegeven worden in welke lokalen de
opvang zal georganiseerd zijn. Dan weet u meteen waar u terecht kan.
VOOR WIE VOORZIET DE SCHOOL OPVANG:
- Enkel voor leerlingen van wie de ouders in de zorgsector werken of leerlingen die enkel bij de
grootouders terecht kunnen. Ouders die thuis zijn, staan zelf in voor de opvang van hun kinderen.
- Kinderen met een verkoudheid of andere symptomen die op ziekte wijzen, kunnen niet op
school opgevangen worden. De school zal telefonisch contact opnemen met de ouders met het
dringende verzoek de leerling te komen ophalen. Alvast bedankt voor uw begrip.
COMMUNICATIE:
- Er zal de komende weken naast de schoolcommunicatie ook vanuit de klasleerkrachten info naar ouders
en leerlingen doorgestuurd worden. We trachten deze communicatie zo breed mogelijk te doen zodat we
iedereen bereiken.
- In de kleuterschool gebeurt dit via de gesloten facebook-pagina van de klas. Ouders die hier
niet bij aangesloten zijn, worden via mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Vanuit het
kleuterteam zal u op deze manier suggesties krijgen om toch gericht met uw kleuter aan de slag te
gaan op een zinvolle manier.
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- In de lagere school gebeurt dit via mail. De klasleerkrachten hebben een programma uitgewerkt
met taken en opdrachten die zowel door de leerlingen thuis als de leerlingen van de opvang
kunnen gemaakt worden. Aanvullingen of extra suggesties zullen door de klasleerkracht ook via dit
kanaal doorgestuurd worden. Uiteraard wordt ook hier de berichtgeving zo ruim mogelijk
doorgestuurd.
- De suggesties die de leerkrachten beweging hebben samengesteld, zullen via de klasleerkrachten
doorgestuurd worden.
- Algemene schoolcommunicatie zal verlopen via GIMME. Ook op de website
(www.dvmbasis.be) voorzien we een infopagina met de meest recente berichten.

De preventieve maatregelen blijven uiteraard ook tijdens de komende weken van kracht.

We blijven als school de situatie op de voet opvolgen en informeren u van zodra er wijzigingen zijn.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en begrip.
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