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Veilig verder… 

Daar zijn we rotsvast van overtuigd. 

Veilig verder betekent niet gewoon 
verder….

De covidervaring zorgde ervoor dat 
we op onze school zeer goed nadach-
ten : waarom doen we dit eigenlijk? 
Is dit wel het beste? Kan dit beter? 
Proberen we het even anders?...

En ja!

We doen het dit nieuwe schooljaar op 
vele zaken anders. 

Anders omdat we menen dat het zo 
beter kan, omdat we niet gewoon 
maar verder moeten doen.

We doen dit schooljaar “anders” 
verder.

En vooral “veiliger” verder.

Laat iedereen daar rotsvast van over-
tuigd zijn!

Aan iedereen een enthousiast en 
veilig schooljaar! 

Koen Dierynck 
Directeur

VEILIG VERDER MET ONZE CORONAMAATREGELEN
Corona achtervolgt ons ook dit schooljaar. Voor onze leerlingen blijven een aantal zaken 
van vorig schooljaar gelden. Andere afspraken van vorig jaar verdwijnen dan weer. We 
kozen als Stedelijk Onderwijs Roeselare om onze maatregelen zo strikt mogelijk op te 
starten zodat we weinig moeten aanpassen gedurende het schooljaar zelf.

Deze maatregelen blijven Deze maatregelen verdwijnen /wijzigen

• Handen wassen bij het 
binnenkomen voor leerlingen, 
leerkrachten, ouders of derden

• Verplicht mondmasker voor 
volwassenen bij het betreden van 
de site

• Tussendoor veelvuldig handen 
wassen

• Activiteiten, lessen en eten gebeurt 
in leerjaarbubbels

• Minder leerlingen tegelijk naar het 
toilet, geen urinoirs, aandacht voor 
hygiënemaatregelen in het toilet

• ’s morgens onmiddellijk naar de klas
• Bezoeken op school blijven beperkt 

en worden geregistreerd
• Klassen worden regelmatig verlucht
• Contactpunten en klassen worden 

veelvuldig gepoetst
• Er blijft een gescheiden opvang 

kleuter-lager
• De ingang Brugsesteenweg blijft 

enkel voor leerlingen lager
• Zieke kinderen blijven thuis. Ziek 

geworden op school? Dan worden 
ouders opgebeld om de leerling op 
te halen.

• Het spelen in bubbels verdwijnt
• Warm eten kan weer (maar per 

leerjaar)
• Begeleidend personeel draagt 

voortdurend mondmasker 
• De leerkracht moet geen 

mondmasker dragen, tenzij buiten 
de klas, bij contact met andere 
volwassenen of bij dicht contact met 
de leerling

• Ouders mogen opnieuw tot aan de 
klasdeur om de kleuter af te halen 
(momenteel buitenklasdeur)

• Ouders kunnen hun leerling 
lager om 16u. ophalen aan een 
wachtzone aan de Steenstraat of 
Brugsesteenweg

• Verdere afspraken i.v.m. zwemmen 
volgen nog

De grootste coronamaatregelen zijn er voor de leerkrachten, ons poetspersoneel, mensen 
van de opvang of helpers over de middag: mondmasker en afstand bewaren blijft een 
must. In klas is een mondmasker of faceshield niet meer nodig, tenzij leerkrachten de 
afstand bij de kinderen niet kunnen bewaren.

VOORWOORD

Sanne Cordier 
Adjunct Directeur

VEILIG VERDER MET EEN VERNIEUWDE 
TAALMETHODE
Dit schooljaar start het tweede tot zesde leerjaar met een 
volledig nieuwe taalmethode. 

Met TAALKANJERS willen we up to date zijn met de huidige 
taaldoelstellingen, kiezen we voor een boeiende methode voor 
de kinderen, hebben we extra mogelijkheden om elk 
kind de grootste zorg te bieden. 



VEILIG VERDER ROND DE SCHOOL
School en ouderraad ijveren al jaren voor een veilige schoolomgeving. Samen met het 
schoolbestuur en de stad werd gekeken om de veiligheid in de toekomst zo optimaal 
mogelijk te maken. Dit schooljaar starten we met een proefproject schoolstraat in 
de Steenstraat, nieuwe parkingmogelijkheden op AZ Delta en een eerste fase van 
aanpassingswerken en nieuwe verkeersmaatregelen in de Brugsesteenweg. Het wordt 
allemaal wat wennen, maar als iedereen zich houdt aan de nieuwe afspraken kunnen 
we het alvast eens zijn: met deze maatregelen gaan we zeker VEILIG VERDER!
Al deze verkeersaanpassingen vragen ook om tal van andere organisatorische afspraken: 
hoe breng ik mijn kind naar school? Hoe haal ik mijn kind van school?...Dit leggen we 
hieronder even uit.

Kleuters worden over de middag opgehaald in het kleutergebouw of in de eetzaal. Maak hierover goede afspraken met de klasjuf. 
Ophalen kan via de Steenstraat.
Kinderen van het lager wachten aan de poort Brugsesteenweg.

UW KIND OVER DE MIDDAG OPHALEN OP SCHOOL

… voor 8u

Voor 8u. gaan kleuters naar de opvang in het kleutergebouw. Ouders komen hiervoor binnen via de Steenstraat ( via de volle groene 
poort of via de parking). Tot 7u.55 kan men zelfs de oude schoolparking nog oprijden. Opgelet: voor het binnenkomen handen wassen 
aub.

Voor 8u. gaan ook leerlingen lager naar de opvang gelegen aan de Brugsesteenweg. Opgelet : de Zoen&vroemzone bestaat niet meer. 
Tijdelijk parkeren voor de school is dus verboden. Net naast de school werden drie parkeerplaatsen vrijgemaakt voor kortparkeren 
(max. 15 min.)

UW KLEUTER NAAR SCHOOL BRENGEN

U komt met de wagen? Dan kan u 30 minuten gratis parkeren op de parking van AZ Delta. Deze parking 
kan u verlaten aan de Steenstraat. U steekt veilig over op ons nieuwe zebrapad en loopt via de groene 
poort de school binnen. Volg de kleutervoetstappen tot aan de wasbakken en geef uw kleuter af aan de 
juf.

U komt met de fiets, buggy of bakfiets?... Dan kan u de oude schoolparking oprijden tot op het einde van 
de parking. Daar voorzien we een fietsenparking. Zo kan u aan de wasbakken onmiddellijk uw kleuter 
afgeven aan de juf.

Een kleuter en een lager schoolkind samen? Dan kan u ook beide mogelijkheden hierboven beschreven 
volgen.

UW KIND NAAR SCHOOL BRENGEN

UW LAGER SCHOOLKIND NAAR SCHOOL BRENGEN

U komt met de wagen? Dan kan u 30 minuten gratis parkeren op de parking van AZ Delta. Deze 
parking kan u verlaten aan de Steenstraat. U steekt veilig over op ons nieuw zebrapad en loopt via 
de groene poort de school binnen. Aan de groene poort kan onze leerling van het lager het alleen. 
Via de voetstappen lager loopt het naar de wasbakken, wast de handen en loopt dan door naar de 
speelplaats gelegen aan de Brugsesteenweg.

De leerling komt met de fiets?... Dan kan deze via de poort van de Brugsesteenweg. Met de fiets aan de 
hand kom je de school binnen en stal je de fiets. Of de leerling kan via de groene poort in de Steenstraat 
binnen. Met de fiets aan de hand loopt deze de inrijstraat even in en zet de fiets daar af in de voorziene 
fietsenstalling. Daarna doorlopen tot de wasbakken, handen wassen en opnieuw doorlopen naar de 
speelplaats gelegen aan de Brugsesteenweg.

De leerling komt te voet?.... Dan kan deze binnen via de poort Brugsesteenweg of via de poort in de 
Steenstraat.

enkel lager

TWEE INGANGEN

Onze school telt twee ingangen : Via de Steenstaat en de Brugsesteenweg. De Brugsesteenweg is nog enkel toegankelijk voor leerlingen 
van het lager. Via de Steenstraat kunnen leerlingen van kleuter en lager onze school binnen of buiten.



OM 16 U.

UW KLEUTER AFHALEN VAN SCHOOL

U komt met de wagen? Dan kan u 30 minuten gratis parkeren op de parking van AZ Delta. Deze parking kan 
u verlaten aan de Steenstraat. U steekt veilig over op ons nieuw zebrapad en loopt via de groene poort de 
school binnen. Volg de kleutervoetstappen tot aan de wasbakken (was even de handen) en haal uw kleuter 
op aan de klassen ( 1ste en 2de kleuter via de buitenkant van de klassen, voor het 3de kleuter in de zaal 
van het oude schoolgebouw).

U komt met de fiets, buggy of bakfiets?... Dan kan u de oude schoolparking oprijden tot op het einde 
van de parking. Daar voorzien we een fietsenparking. Graag de handen wassen aan de wasbak en 
daarna kan u uw kleuter ophalen.

UW LAGER SCHOOLKIND AFHALEN VAN SCHOOL

U komt met de wagen? Dan kan u 30 minuten gratis parkeren op de parking van AZ Delta. Deze parking kan 
u verlaten aan de Steenstraat. U steekt veilig over op ons nieuw zebrapad en wacht aan de groene poort 
van de school. Daar is een wachtzone onder begeleiding van een leerkracht. Leerlingen kunnen daar hun 
ouder opwachten.
Er is ook een wachtzone voorzien aan de Brugsesteenweg. Zo kan je als ouder ook (enkel) je lager 
schoolkind afhalen via de poort van de Brugsesteenweg. Opgelet : Geen vroem&zoenzone meer voor de 
school. Zelfs tijdelijk parkeren niet toegelaten!

De leerling komt met de fiets en u komt uw leerling ophalen? De leerling neemt de fiets en wacht in 
de wachtzone aan de groene poort in de Steenstraat tot u hem/haar komt ophalen of wacht in de 
wachtzone overdekte speelplaats Brugsesteenweg tot u hem/haar komt halen.

Uw kind gaat mee met een schoolrij?... De schoolrij met bestemming “Godshuislaan” vertrekt via de 
poort Steenstraat. De rijen “Noordstraat”, “Ronde Kom”, St.-Amandsplein vertrekken via de poort van 
de Brugsesteenweg.

 

UW KIND AFHALEN VAN SCHOOL

OPGELET

MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN HOE U UW KIND OPHAALT. 
DIT IS EEN VERANTWOORDELIJKHEID TUSSEN OUDER EN KIND.
(voor de het eerste, tweede en derde leerjaar kan u wel via een formulier aanduiden hoe uw kind op regelmatige basis 
wordt opgehaald. Vul dit in tijdens de welkomdag of eerste schooldagen en bezorg dit aan de klasleerkracht. Zo kunnen 
de leerkrachten dit een stukje mee controleren).

NIET VERGETEN: 
(TIJDELIJK) PARKEREN IS VOORTAAN VERBODEN OP DE ZONE NET VOOR DE SCHOOL AAN DE BRUGESTEENWEG 
(vroegere zoen&vroemzone). ER ZIJN DRIE TIJDELIJKE KORTPARKEERPLAATSEN VOORZIEN NAAST DE SCHOOL (op de 
vroegere busstrook)

Leerlingen die met de BUS naar huis gaan, die STUDIE, DACTYLOLES of MUZIEKLES volgen spelen van 16u. tot 16u.15 op 
een aparte speelplaats. Leerlingen met de BUS vertrekken voortaan pas om 16u.20. 
DE UREN VAN DE BUSROUTE ZIJN DUS ’S AVONDS EEN KWARTIER LATER DAN VORIG JAAR.

Aan elke uitgang van de school staat een leerkracht: 
onze POORTWACHTER. GEEN ENKELE LEERLING VERLAAT ZONDER TOESTEMMING ALLEEN DE SCHOOL. MITS EEN 
SPECIALE TOESTEMMING (gegronde reden en attest aan te vragen op het secretariaat) KAN EEN LEERLING TOCH 
ALLEEN DE SCHOOL VERLATEN. Deze leerling zal zich kunnen identificeren bij de leerkracht met een gekleurde badge.



EN VERDER….
... kwamen ruim veertig kinderen de laatste 
twee weken naar onze zomerschool. In de 
voormiddag stevig les, in de namiddag 
samen werken, samen spelen…ze zijn 
klaar voor het nieuwe schooljaar!

... vertrekken onze zesdeklassers half 
september op Zeeklas. Onze begeleidende 
leerkrachten veranderen heel wat zaken 
zodat we een optimale veilige reis kunnen 
waarborgen. En zo behouden onze 
zesdeklassers een unieke ervaring.

... werken we aan de voorbereidingen 
dit schooljaar voor een nieuwe 
kinderopvang, een nieuwe sporthal en 
een groene speelplaats gelegen aan de 
Steenstraat. We blijven op schema om dit 
te verwezenlijken tegen september 2022!

... mogen we heel wat nieuwe leerlingen 
en instappertjes verwelkomen op onze 
school. We hopen dat ze zich “thuis” 
mogen voelen.

... presenteren we ook graag onze nieuwe 
afsprakennota : geen lijvig boekje meer, 
maar een praktisch kaftje. Iedereen krijgt 
dergelijk kaftje op de welkomdag. Kort en 
krachtig, maar het nalezen zeker waard.

... gaan heel wat van onze leerkrachten 
uit het lager aan de slag met hun nieuwe 
digitale bord.

... kunnen kinderen in het lager nu ook 
“beeldatelier” volgen in SASK. Kinderen 
gaan dan onder begeleiding naar SASK en 
volgen aansluitend de activiteit. 

VEILIG VERDER IN ONZE OPVANG
De laatste maanden vorig schooljaar werd de opvang kleuter en lager gesplitst. Dit blijft 
ook dit schooljaar zo. Kleuters kunnen van 6u45 tot 8u terecht in de polyvalente zaal van 
het kleuter. Ook na 16u15 gaat de opvang daar door. Het lager blijft in de opvang aan de 
Brugsesteenweg.

TIP: de opvang kleuter bereiken gebeurt via de Steenstraat. Het lager kan de opvang in 
de Brugsesteenweg bereiken via de Steenstraat of de Brugsesteenweg.

Voortaan organiseren we ook opvang op woensdag. Deze opvang start om 11u30 en 
duurt tot 18u15. Om voldoende opvangmensen te voorzien vragen we om elke week 
voor dinsdag in te schrijven. Elke week moet 
hiervoor worden ingeschreven via onze website 
of eventueel via het secretariaat.

Tegelijk verfijnen we ook de registratie van wie 
naar de opvang komt. Dit schooljaar wordt ge-
werkt met een scansysteem. Er zal voortaan per 
kwartier aangerekend worden. Na jaren dezelfde 
prijs te hanteren zijn we ook genoodzaakt om de 
prijs lichtjes te verhogen. Voortaan zal 0,60 cent 
per begonnen kwartier aangerekend worden. 
Van alle aangerekende opvangbeurten blijft u 
een fiscaal attest ontvangen. 

Een barcode voor elke leerling

Om met het scansysteem te 
werken krijgt elke leerling in 
september een eigen unieke 
barcode. Deze krijgen ze in de vorm 
van een sleutelhanger om aan de 
boekentas te hangen. Daarnaast 
zal de barcode ook terug te vinden 
zijn op de agenda of het heen- & 
weerboekje.

VEILIG VERDER OVER DE MIDDAG
Ook over de middag willen we het vei-
lig….we bieden opnieuw warme maaltij-
den aan, maar volwassenen krijgen een 
bubbelgroep toegewezen en …. dragen 
vanzelfsprekend het mondmasker.

Opgelet : de laatste jaren gaan nog wei-
nig kinderen huiswaarts over de middag. 
De schoolrijen over de middag worden 
voortaan ook afgeschaft. 

Haal je toch je kinderen ‘s middags op? 
Dit kan nog. 

• In het kleuter via de groene poort 
Steenstraat (spreek af met de leer-
kracht waar je de kleuter ophaalt)

• Leerlingen lager wachten de ouders 
op aan de poort Brugsesteenweg

Ook nieuw : we voorzien vanaf dit 
schooljaar constante permanentie op 
het secretariaat over de middag.

VEILIG VERDER MET EEN GOED 
GEVOEL…. : deel 1
De dag goed beginnen… we wensen het elk 
kind toe… geen kou of gejaag, maar rustig 
de dag in klas starten. We spreken over “een 
zachte landing” in de klas. Dit schooljaar 
start elke leerling de dag al om 8u.20 in klas. 

Wie om 8u.20 naar school komt gaat 
rechtstreeks naar klas. Leerlingen komen 
mondjesmaat de klas binnen, rustig starten, 
tijd voor een babbeltje met de leerkracht 
en dan om 8u.30 kunnen we er volop aan 
beginnen!

VEILIG VERDER MET EEN GOED 
GEVOEL… : deel 2
De coronatijd liet ons experimenteren met 
kleine groepen op de speelplaats. Vanaf dit 
schooljaar gebruiken we de ruimte op onze 

site zo optimaal mogelijk. In de voormiddag spelen kleuter en lager in aparte speeltijden. 
Zo kunnen we ons lager in de voormiddag drie speelplaatsen aanbieden. Meer plaats, 
meer gescheiden groepen, kleinere groepen…. En dus hopelijk minder ruzies, rustiger 
spelen en meer ademruimte voor iedereen!

VEILIG VERDER MET EEN GOED GEVOEL… : deel 3
Vorig schooljaar maakten we extra tijd om te investeren in sociale vaardigheden. Juf Greet 
werd de Rots&Watercoach. Via de methodieken van Rots&Water proberen we onze 
kinderen sociale vaardigheden bij te brengen om zo te komen tot beter samenwerken, 
samenspelen… en dus minder pestgedrag. Overtuigd van deze meerwaarde breiden we 
dit project ook dit jaar uit naar het derde leerjaar.

Zacht landen bij de kleuters

Het eerste en tweede kleuter tot 8u.20 
in de polyvalente zaal van het kleuter. 
Daarna komt elke juf de kleuters halen. 
Na 8u.20 toekomen op school? Dan 
gaan de kleuters onmiddellijk naar de 
klas.

Het derde kleuter speelt tot 8u.20 
buiten op de kleuterspeelplaats. Na 
8u.20 toekomen op school? Dan gaan 
de kleuters onmiddellijk naar de klas.

Zacht landen in het lager

Kinderen die voor 8u.20 op school 
zijn spelen op de speelplaats aan de 
Brugsesteenweg. Vanaf 8u.20 trekt 
iedereen naar de klas. Kinderen die na 
8u.20 aankomen op school gaan ook 
onmiddellijk naar de klas.

GOOGLE CLASSROOM

Ook dit jaar communiceren we naar ouders met 
Google Classroom.  Bent u al ingelogd? Meer info 
via www.sbsdebrug.be of op het secretariaat.


