maatregelen COVID-19 op De Droomballon
veelgestelde vragen voor en door ouders
Welke preventieve maatregelen kan ik zelf nemen?
○
○
○
○
○
○
○
○

Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep.
Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je
elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een
afsluitbare vuilnisbak.
Vermijd om handen en kussen te geven.
Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school!
Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
Probeer erop te letten dat je je gezicht zo weinig mogelijk aanraakt met je handen.
Ventileer de ruimte dagelijks.

Voor wie is de noodopvang?
We willen benadrukken:
○ Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken,
vangen hun kind thuis op.
○ Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de
werkgever te vragen.
○ Concreet zijn het gezonde kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale
sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen voor wie je
opvang op school voorziet. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete
vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk
online.
○ Dat een kind dat één van de symptomen heeft (koorts, hoest, verkoudheid) NIET op
school terecht kan.

Wat is de noodopvang?
○
○
○
○
○
○
○

Er worden geen lessen gegeven
De kinderen worden zo weinig mogelijk samen geplaatst (social distancing)
Er wordt nadruk gelegd op hand- en andere hygiëne
De kinderen eten in de klassen
Ook de leerkrachten worden grotendeels thuis gehouden (op basis van het aantal
inschrijvingen voorzien we een afvaardiging)
Er zal geen schoolstraat, dorpsrij en multimove zijn / de rij naar de crèche wordt
wel georganiseerd
Kinderen kunnen voor en na school in de buitenschoolse opvang terecht (van 7u
tot 19u)

Wat doen we als een kind ziek wordt op school?
●

Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders. We brengen het kind
onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.

Is de noodopvang zoals de schooluren? Of kan ik mijn kind op elk moment
afhalen?
Jullie kunnen de kinderen vroeger ophalen via het secretariaat als je bijvoorbeeld halftijds werkt en
geen opvang vindt. Om het overzicht te bewaren, werken we bij voorkeur met halve en volledige
dagen.
Het is uiteraard niet de bedoeling om de kinderen tussendoor te brengen en op te halen als je even
het huis moet verlaten. Dank voor het begrip.

Hoe schrijf ik mijn kind in voor de noodopvang?
Dat kan je via deze link: https://forms.gle/KSGDyzuitc77os5eA

Kunnen we de registratie van de noodopvang later invullen?
Dit mag dagelijks ingevuld worden voor de volgende werkdag. We maken 's avonds een afdruk voor
de volgende dag. Als u de noodopvang wenst te annuleren, stuurt u een mailtje naar
ellen.heyns@droomballon.be of stijn.demaeyer@droomballon.be.

Eten de kinderen allemaal samen in de refter?
We respecteren de richtlijnen van de overheid en doen aan ‘social distancing’. De leerlingen zitten
steeds op een ruime afstand van elkaar.

Mijn kind uit de lagere school heeft nog geen lessenpakket. Wat nu?
Contacteer de leerkracht van je kind (voornaam.achternaam@droomballon.be). Zij zorgen, al dan
niet digitaal, voor een pakket herhalingsoefeningen. Oefeningen op papier kunnen ook. Na een mail
naar de titularis leggen ze een pakket klaar op het secretariaat.

Wat is de bedoeling van dat lessenpakket?
De aangeboden oefeningen moeten zeker niet allemaal gemaakt worden. Het is geen nieuwe
leerstof, enkel herhaling. We willen geen achterstanden creëren. Bekijk wat haalbaar is voor jou en
je gezin. Wat kinderen niet zelfstandig kunnen, hoeven ze niet te maken.
Onze ICT-coördinator maakte ook een aparte site met tips per leerjaar. Deze wordt dagelijks
aangevuld. Deze vind je hier: https://sites.google.com/sgsint-niklaas.be/corona

Ik heb nog uitgeleend materiaal. Wat moet ik doen?
Bibliotheekboeken mag je voorlopig gewoon bijhouden tot je ze opnieuw kan inleveren. We zorgen
dat de uiterste inleverdatum aangepast wordt. Breng ze zo snel mogelijk binnen als de scholen
opnieuw open gaan.

Hoe verloopt de opvang in de paasvakantie?
●

Het algemene principe blijft ook in de paasvakantie dat kinderen en jongeren zo veel
mogelijk thuis worden opgevangen.

●

Alle geregistreerde inschrijvingen BGO voor de opvang tijdens de paasvakantie worden
kosteloos geannuleerd.

●

Voor basisschoolkinderen voor wie dat niet kan, gelden volgende afspraken. Het gaat
concreet om deze 2 groepen van gezonde leerlingen:
○ Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector.
○ Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
➢ Ouders die een account hebben bij Vakantie Op Maat zullen ten laatste
25/03 worden aangeschreven met de juiste info betreffende de nieuwe
inschrijving, en het inschrijvingsformulier (met een aantal verplicht te
beantwoorden vragen). Het ingevulde inschrijvingsformulier dient
doorgestuurd te worden naar sprinkhaan.paasvakantie2020@sint-niklaas.be.
➢ Deze info zal ook verspreid worden via de website van de stad.
➢ Ouders die vragen hebben kan je doorverwijzen naar dienst buitenschoolse
groepsopvang. Telefonisch te bereiken, iedere voormiddag (8u30-12u) en
dinsdagavond 31/03 van 16u30 tem 19u telefonisch te bereiken op 03 778
36 49 of via mail sprinkhaan@sint-niklaas.be

●

Tijdens de paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie. Ze mogen dan geen
alternatieve vormen van leren aangeboden krijgen. De invulling van de vakantieopvang
bestaat uit sport en spel, maximaal rekening houdend met de geldende
voorzorgsmaatregelen.

Waar vind ik de juiste informatie en tips?
Op www.sint-niklaas.be/coronavirus vind je de lokale informatie van stad Sint-Niklaas.
Op www.info-coronavirus.be vind je de federale informatie en meertalige communicatie..

