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Bokrijk 25 augustus 2021 

 

Beste leerling, beste ouder 

Vanaf 1 september werken we met een correcte verbinding tussen Smartschool en leerlingenadministratie. Het is 

dus mogelijk dat je vorig schooljaar leerling bij ons was en dit schooljaar niet meer. Dan mag je dit bericht volledig 

negeren en willen we je alleen langs deze weg veel succes toewensen in je leven na Bokrijk. 

Het nieuwe schooljaar start op woensdag 1 september 2021. Alle leerlingen kunnen starten op een wijze die terug 

aanleunt bij onze aanpak voor maart 2020.  

De pandemie blijft ons nog dwingen om bepaalde regels bij de praktische organisatie te volgen. We zijn echter blij 

dat het mogelijk is om volledige klassen te ontvangen op alle schooldagen. Het Bokrijkteam is er klaar voor om te 

starten met dezelfde inhoudelijke en persoonlijke aanpak als altijd, om samen in Bokrijk te “scholen” en te leven.  

We verwachten de leerling in de school op woensdag 1 september met een mondmasker dat mond en neus 

bedekt (en in geval van regen met paraplu en/of regenjas): 

• Van 9u tot 12u10: het tweede tot en met het zesde jaar: 

Het tweede jaar verzamelt op de speelplaats van de lagere jaren aan de eetzaal eerste graad. 

Het derde jaar verzamelt aan de trap naar het MO-lokaal op de speelplaats van de lagere jaren. 

Het vierde jaar verzamelt op de speelplaats van de hogere jaren aan het gele afdak. 

Het vijfde jaar verzamelt op de speelplaats van de hogere jaren aan de labo’s. 

Het zesde jaar verzamelt op de speelplaats van de hogere jaren tegen de parking van de leerkrachten. 

• Van 10u tot 12u10 (zonder pauze): het zevende jaar op de speelplaats van de hogere jaren. 

We zijn een groot huishouden met meer dan 1000 leden en er zijn praktische afspraken nodig om het op school 

voldoende veilig en haalbaar te houden. 

De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde, we proberen het risico op 

besmetting maximaal te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat iedereen voldoende burgerzin  toont en zich 

aan alle richtlijnen houdt. 

• Zieke leerlingen en zieke personeelsleden blijven thuis. 

• Leerlingen en personeelsleden die terugkeren uit het buitenland houden zich aan de wettelijk verplichte 

maatregelen. Wie zich hier niet aan houdt, wordt geweigerd op school. 

• Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering geplaatst, gaat naar huis en laat zich testen. Als de test 

positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing). Die 

contactpersonen volgen de richtlijnen van de behandelende arts. De school volgt de richtlijnen van de 

bevoegde instanties. 

• Leerlingen die tot de risicogroep behoren vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op school 

kan. Indien de leerling niet op school  kan aanwezig zijn, brengt hij de school op de hoogte en spreken we af 

hoe de leerling op afstand mee leert. 

• In het klaslokaal krijgt iedere leerling een vaste plaats. 

• We houden afstand en we raken elkaar niet aan. 
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• Verder herhalen we de basisregels voor handhygiëne en we voorzien aan alle klaslokalen handgels voor de 

verplichte ontsmettingen.  

• Mond- en neusbedekking is in het gebouw verplicht, behalve als je op je plaats zit. Wij verplichten op 

school een echt mondmasker te dragen en laten sjaals en dergelijke niet toe.  

• Buiten is er geen mondmaskerplicht, behalve ’s morgens op 1 september omdat de klasgroepen nog niet 

ingedeeld zijn en de plaatsen nog niet toegewezen.  Zolang de voorraad strekt, zijn er op school 

mondmaskers aan €1 verkrijgbaar.  

 

• We raden aan om zoveel mogelijk individueel te voet of met de fiets naar school te komen, zeker indien je 

op minder dan 5km van de school woont. 

• Bij gebruik van het openbaar vervoer respecteer je de veiligheidsafstand aan de opstapplaats en volg je de 

aanwijzingen van het openbaar vervoer. Het dragen van een mondmasker is verplicht. 

• Aangekomen op school ga je naar jouw speelplaats. Als het belt, zet je je mondmasker op en ga je via de 

juiste route naar jouw klaslokaal. 

• Tijdens de lessen is er zo weinig mogelijk circulatie in het klaslokaal. Er wordt niet gegeten of gedronken in 

de klas. De ramen blijven zo veel mogelijk open. 

• Iedereen neemt alle boeken en schoolmateriaal telkens terug mee naar huis. Materiaal dat in de school 

mag blijven, ligt in de kast. Na de lesdag zijn alle banken, vensterbanken en de lessenaar leeg. Je plaatst 

je stoel op de bank. 

 
Voor onze veiligheid blijven we nog allemaal afhankelijk van anderen en samen zorgen we dat onze school een 
veilige omgeving blijft. 
 

Vriendelijke groet vanwege het volledige Bokrijkteam 

Hilde Slechten en Bea Bijnens (directie) 


