
 
 
 
 

Beste ouders, 
Graag willen we  alle mama’s een dikke proficiat wensen met deze toch wel speciale moederdag. We hopen 
dat jullie op een fijne en originele manier in de bloemetjes werden gezet. 
Even een update voor jullie. 
We hebben met ons team een plan uitgewerkt om op alle vlakken onze kinderen te begeleiden, 
ondersteunen, opvangen en lesgeven. 
We zijn erg afhankelijk van heel veel factoren om dit plan te doen slagen. 
Volgende week dinsdag komt de preventieadviseur onze school bezoeken en zal zij op basis van ons plan 
een goedkeuring geven, of aanpassingen vragen. 
Dus onder voorbehoud willen we jullie enkele zaken meegeven. 
 
 
Afspraken voor de noodopvang in een notendop: 
 
De opvang is elke dag open tussen 8u en 16u.  Ook op woensdag. 
 
Inschrijving gebeurt 
 via de link https://forms.gle/9xZrnxvGATjpQMTV7 .  Je kan kiezen voor halve dagen of hele dagen.  Deze 
inschrijving kan je altijd aanpassen 
 
Ook een mailtje naar mike.goudeseune@detandem.be met het begin en startuur en eventueel wat extra 
informatie is wenselijk. 
 
Er wordt een attest gevraagd van vader én moeder, deze kan je best doormailen naar 
mike.goudeseune@detandem.be. Dit attest hebben we nodig voordat jullie naar de noodopvang 
komen.   We vragen jullie ook om de werkgevers te stimuleren flexibele werkuren te hanteren.  
 
Er worden maximum 10 kinderen per groep opgevangen.  We kunnen maximaal 10 kinderen in de 
onderbouw opvangen (peuters + O4), maximaal 15 kleuters (M1 en M2) en maximaal 15 kinderen uit het 
lagere opvangen in onze school.   
 
We hanteren enkele criteria om te bepalen wie voorrang heeft en contacteren persoonlijk de ouders die 
geen plaats hebben in de opvang.   
 
Er zijn geen kosten verbonden aan de opvang in deze tijd. 
 
→ Ouders mogen niet in het gebouw binnen.  De kinderen worden gebracht en opgehaald aan de 
voordeur.     
      Je belt aan en Miek of Karina brengen je kind naar de opvang of tot bij jou. 
→ We hanteren de voorschriften rond veiligheid: 

• We blijven 1.5 meter van elkaar 
• We wassen de handen bij het naar buiten gaan en naar binnen gaan 



→ Kinderen brengen hun eigen brooddoos en gevulde drinkbus mee.  Het is niet mogelijk warm te eten of 
op  
      te warmen. 
→ Kinderen die online les volgen of werk hebben, kunnen dit in de opvang volgen of maken. 
→ Wie iets van thuis meebrengt moet dit afwassen voor het meebrengen en ook bij het thuiskomen. 
→ De kinderen zullen zoveel mogelijk buiten spelen.  Daar wordt ook de regel van 1.5m afstand 
gehanteerd.   
      De speeltoestellen zijn gesloten, geen contactsporten. 
→ Kinderen die in de opvang zitten komen niet in contact met de kinderen die les krijgen (L6-L1-L2) 
→ De begeleiders reinigen elke dag de klinken, tafels, stoelen, schakelaars en toiletten. 
→ We doen ons uiterste best … MAAR wij kunnen niet garanderen dat je kind het virus niet oploopt.  Je   
      brengt je kind op eigen risico naar de opvang. 
 
 
Voor - en naschoolse opvang 
De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de begeleiders van Rinkelbel. We kunnen 
maximum 10 kinderen opvangen in deze opvang. Je kan terecht bij ons elke dag van 7 tot 18 uur ook op 
woensdag. De voor- en naschoolse opvang is vanaf nu wel betalend. 
Gelieve in te schrijven voor deze opvang via volgende link: https://forms.gle/WebCgZyQ9YAKACjP7 .  
De opvang gaat door in de sportzaal - forumzaal van De Tandem. De opvang van de peuters en O4 gaat 
door in Rinkelbel. 
 
 
Online lesgeven 
De lessen blijven online verder lopen.  Elke leefgroep heeft een structuur, een dagplanning en een 
weekoverzicht.  Deze werken goed.  Elke leefgroep zal ook een feedbackmoment voorzien, zodat ze hun 
werking kunnen bijstellen indien dat wenselijk is. 
 
Les op school 
De grote vraag van iedereen… 
Graag willen we het 6de leerjaar op vrijdag 15 mei laten starten.  Zij zullen een dag op school zijn met 
duidelijke afspraken. 
De kinderen worden persoonlijk met een brief/mail uitgenodigd door de begeleider met alle info die nodig 
is voor de opstart. 
Voor ons is het dan ook belangrijk te weten of je kind naar school zal komen. 
 
In de week van 18 mei zou dan het 1ste leerjaar starten. 
In de week van 25 mei zou het 2de leerjaar starten. 
We willen heel duidelijk meegeven dat dit onder voorbehoud is.  De preventieadviseur zal aangeven of we 
groen licht krijgen. 
Van zodra zij is geweest, sturen we een nieuwe mail  met alle informatie. 
 
 
Heel belangrijk voor iedereen:  
Ouders zetten hun kinderen af aan de poort of aan de deur. We vragen uitdrukkelijk om het schoolgebouw 
niet meer binnen te komen.  
Er komen meer en meer kinderen naar de opvang, waardoor we problemen met de ‘social distancing’ willen 
vermijden 
Heb je als ouder iets nodig? Druk op de nieuwe bel aan de hoofdingang of op de bel van Rinkelbel. Tik 
gerust We helpen je zo verder op weg!  
Kinderen van het basisonderwijs zijn niet verplicht om een mondmasker te dragen. Wie dat wil, mag dat 
uiteraard. 
Alle antwoorden op pedagogische vragen komen later, als er ook voor de school meer duidelijkheid is. 
Bijvoorbeeld: standpunt toetsen en evaluaties, rapporten, oudercontacten, ... 
 
 
Geniet van jullie weekend, hou jullie goed, en geniet van onderstaand gedicht van Eva Mouton... 



 
warme groetjes, 
 
Mike, Fien  en het Tandemteam 
 

 
--  

Mike Goudeseune 

directeur 
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