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W e l k o m  t e r u g !



Welkom terug !

Toen we op 13 maart geconfronteerd werden met een eerste lockdown beseften we nog niet dat

deze COVID19 crisis ook in 2020 - 2021 onze schoolwerking zo hard zou beïnvloeden. 

Ik heb vorig schooljaar de crisis al eens vergeleken met een marathon. En ook deze keer valt de

vergelijking voor me op. Voor de vakantie was iedereen even leeg, maar was er ook de

onzekerheid over wat er ons te wachten stond. 

Maar ondertussen zijn de volgende draaiboeken klaar, stropen we onze mouwen op en maken

we ons klaar voor een volgende etappe. Een etappe waarbij veiligheid voor jullie kinderen, voor

jullie als ouder, maar ook de veiligheid voor het team een van de  prioriteiten  is.  

We zetten nu onze schouders onder de aanbreng van nieuwe leerstof, het inoefenen van leerstof

en het afronden van het eerste trimester.

Voor de vakantie hebben we gezien en gemerkt dat onze draaiboeken goed werken. We konden

snel en accuraat reageren en uit gesprekken met kinderen bleek dat ze blij waren om terug op

school te zijn.

Veiligheid, opvolging maar ook welbevinden en geborgenheid gaan de kernwoorden worden

voor de volgende vijf weken. We volgen op, sturen bij en passen aan waar nodig. Maar we blijven

vooral inzetten op die warme school waar we oog hebben voor het welbevinden van iedereen.

Met vol vertrouwen staan mijn team en ik klaar om er weer helemaal voor te gaan.

Tot morgen ! Tot maandag ! 

Les en het team van De Pluim



Maatregelen code oranje

We starten nu maandag op in code oranje. Dit houdt in dat er enkele aanpassingen dienen te

gebeuren op schoolniveau om de Coronamaatregelen te respecteren. 

De vier belangrijkste  beschermingsmaatregelen blijven tellen 

- Geregeld handen wassen

- Social distancing

- Dragen van een mondmakser voor + 12 jarigen

- Goede ventilatie

- 's Ochtends worden de leerlingen van de lagere school afgezet aan de poort. De kleuters

mogen tot aan de buitendeuren van de klassen gebracht worden. 's Avonds blijft de

ophaalcarroussel op de speelplaats van De Pluim voor de basisschool behouden. We vragen wel

om maar 1 persoon te laten komen. Dit om het aantal mensen op en rond het schooldomein te

minimaliseren. Gelieve de regels voor de social distancing te respecteren bij het wachten aan de

poort en op het schooldomein.

- Rond en op het schooldomein draagt iedereen + 12 jaar een mondmasker. Let erop want dit is

ook verplicht 200m rondom de schooltoegang.

- De leerlingen van de middenschool blijven de ingang via de Krijgsbaan gebruiken. In

tegenstelling tot voor de vakantie gaan zij rechtstreeks naar de klas. Iedere leerling krijgt een

vaste plaats in het lokaal.

- In de klassen en in de gang zullen de ramen constant op kiep staan. Dit voor de luchtcirculatie

en -ventilatie. Het gaat kouder worden dus voorzie voldoende warme kleding en geef desnoods

een extra warme trui mee !

- De leerkrachten in de kleuterschool moeten geen mondmasker dragen wanneer ze in de klas

zijn. Wel wanneer ze contact hebben met collega's of andere volwassenen.

- De leerkrachten van de lagere school en de middenschool dragen een mondmasker of een face

shield.

- Ook de leerlingen van de middenschool dragen een mondmasker of een face shield. Ook

tijdens de pauzes buiten. We weten uit de vorige periode dat het behouden van de social

distancing buiten erg moeilijk verliep vandaar dat we deze beslissing genomen hebben.



Onderwijactiviteiten
- Er zijn geen uitstappen toegelaten.

- Zwemmen gaat tijdelijk niet door.

- Voor de lessen LO wordt er in de sporthal gesport met alle branddeuren open voor de

ventilatie.

- Er worden geen kleedkamers gebruikt. Daarom vragen we dat alle leerlingen van de lagere
school en de middenschool in sportkledij naar school komen op de dag dat ze LO hebben.
Zo moeten we enkel nog turnpantoffels of sportschoenen aandoen.

LBV
De opdracht van onderwijzend personeel LBV wordt beperkt tot 2 scholen. 

Dankzij de puzzels van de inspecteurs levensbeschouwing kunnen we wel de lessen moraal,

islam en katholieke godsdienst in de basisschool laten doorgaan. Enkel de leerkracht van

protestantse godsdienst is toegewezen aan andere scholen. De leerlingen van dit vak zullen

digitaal les krijgen aangevuld met een werkbundel.

De leerlingen van de middenschool krijgen voor Islam en Moraal lesopdrachten die ze

zelfstandig op woensdag zullen moeten maken. Deze opdrachten kunnen ze maken in het OLC

onder supervisie van Ali.

Ondersteuning op school
Maandag staat er een overleg met ondersteuningsnetwerk ingepland om te kijken hoe hun

begeleiding zal verlopen de komende periode.

Logo op school kan de komende periode niet meer georganiseerd worden.

Ook voor de tekenlessen wachten we op feedback vanuit het DKO.

Oudergesprekken
De komende oudercontacten worden online gehouden.  Dit gebeurt via smartschool live. U

ontvangt van de klasleerkracht een uitnodiging voor het gesprek.

We weten dat niet ideaal is, mede door een zeer strikte tijdsplanning, maar we hopen toch zo

een gesprek te kunnen hebben over het rapport van uw zoon of dochter.



Ander pluimnieuws

Schoolraad
Een tijdje geleden werd er de oproep gelanceerd voor kandidaten voor de schoolraad. De drie

huidige leden, Rudi Vercauteren, Katrijn Smet en Ken De Smedt hebben zich als enige terug

verkiesbaar gesteld. Zij vormen dus vanaf 1 april opnieuw de oudervertegenwoordiging in de

schoolraad.

Zij zullen aangevuld worden met drie vertegenwoordigers van het personeel en twee

afgevaardigden uit de socio - economische of culturele wereld. Voor dat laatste gaat de

schoolraad enkele personen uit de nabijheid van de school aanspreken.

Planning november - december
Dinsdag 17 november : Rapport 1

Dinsdag 17 en donderdag 19 november : Oudercontacten. Deze oudercontacten zijn

aangevraagd door de klasleerkrachten.  Zij hebben opgegeven welke ouders ze graag zelf

wensten te spreken. De zorgcoaches hebben deze ouders telefonisch gecontacteerd en een

afspraak gemaakt.

Dinsdag 24 november : Oudercontact. Deze avond is voorzien voor de vrije oudercontacten.

Indien u als ouder een gesprek wenst met de klasleerkracht dan kan u via smartschool

(kleuterschool of lagere school ) of via doodle (voor de middenschool) een afspraak maken.

Omwille van de oudercontacten zijn er geen huiswerkklassen. Deze starten terug op
donderdag 26 november.

Woensdag 18 november : Medisch schooltoezicht voor L1

Woensdag 2 december : Geen school. Het is pedagogische studiedag. Er is GEEN opvang

Maandag 16 december - dinsdag 17 december : Klassenraad voor middenschool. De leerlingen

hebben die dag geen les.


