
  

 
 

Vrije Basisschool Balen Centrum 
Gustaaf Woutersstraat 31 - 2490 Balen 

014 81 19 25         0472 061320 
directie@vbscentrum.be 
www.balencentrum.be  

  
Vzw Katholiek Onderwijs Mol 
J.Calasanzstraat 2 - 2400 Mol 

014 32 18 56 
contact@komvzw.be 

www.komvzw.be 
Ond. nr. 430285367 

RPR Turnhout 
 

 

 

 

Beste kleuters, leerlingen en ouders 

 

 
 

 
Laten we met z’n allen dromen van een fantastisch nieuw schooljaar en er samen 

aan werken! Tien maanden lang samen dromen en werken in alle kleuren van de 
regenboog. 

 

 

         

 

Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de 
verschillende gemeenschappen vandaag om het volledige onderwijs te laten 
starten in pandemieniveau geel met grote waakzaamheid. 
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Lesuren     
08.45– 12:00  

13.10– 15:30                       
We verwachten dat iedereen tijdig aanwezig is. 

 

Veiligheid van alle leerlingen en personeel  

 We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het 

risico op besmetting maximaal proberen in te dijken.  

 De lokale risicoanalyse is hierbij het vertrekpunt. 

 We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het 

mentale welbevinden. 

 

Zieke kinderen en zieke personeelsleden  

 Wie ziek is blijft thuis.  

 

Ziek op school 

 De leerling/leerkracht wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en 

laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum.  

 Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, 

opgespoord (contact tracing).  

 De CLB’s kregen een opdracht in het kader van dit contactonderzoek.  

 Als school worden we door het CLB aangesproken als er bij ons 

maatregelen moeten genomen worden. 

 Ook de arbeidsarts wordt geïnformeerd. 

In functie van de veiligheid voor onderwijspersoneel, 

leerlingen en ouders, kan overgegaan worden tot 

quarantaine. De procedures zijn beschreven op de website 

van Onderwijs Vlaanderen. Voor klasgroepen die in  

quarantaine moeten gaan, wordt afstandsonderwijs voorzien. 
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Allergie of hooikoorts 

 Gelieve bij het begin van het schooljaar aan de leerkracht te melden welke 
symptomen je kind vertoont bij allergie of hooikoorts. 

 
Een kind heeft regelmatig dezelfde klachten. 

 We contacteren de ouders en bespreken het ziektebeeld. Hierbij 

bespreken we samen of het kind al dan niet op school blijft. 

 Wanneer een kind op korte tijd een 3e keer dezelfde symptomen heeft, 

contacteren we de CLB-arts.  We bespreken het ziektebeeld met het 

CLB. De CLB-arts beslist hierbij of het kind naar huis moet of op school 

kan blijven. 

 

Risicogroep 
 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, volgt hij verder 
afstandsonderwijs.  

 
Briefwisseling via mail 

 Vanaf dit schooljaar gaan we zoveel mogelijk communiceren via mail. 

 We versturen de brieven aan beide ouders. Indien er ouders zijn die onze 
mail niet ontvangen, mag je het juiste e-mail adres aan ons bezorgen. 

 
Derden op school  

 We beperken het bezoek van derden.   

 Enkel noodzakelijke bezoekers worden toegelaten in de school. 

 Men maakt vooraf een afspraak met de directeur, leerkracht of 

secretariaatsmedewerker. 

 
Klasverdeling kenbaar maken 

 Maandag 24 augustus ontvangt iedereen een mail met de klasgroep van je 

kind. 
 Het e-mailadres van de klasleerkracht wordt mee verstuurd. 

 
Kennismaking met de klasleerkracht 

 De leerkracht stuurt zelf een verwelkoming via mail.   

 Indien ouders of kinderen vragen hebben, contacteren ze de klasleerkracht 
via mail. 
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Vrije Basisschool Balen Centrum 
Gustaaf Woutersstraat 31 - 2490 Balen 

014 81 19 25         0472 061320 
directie@vbscentrum.be 
www.balencentrum.be  

  
Vzw Katholiek Onderwijs Mol 
J.Calasanzstraat 2 - 2400 Mol 

014 32 18 56 
contact@komvzw.be 

www.komvzw.be 
Ond. nr. 430285367 

RPR Turnhout 
 

 

 

 
 

Open klasdag  
 Door de huidige maatregelen kunnen we helaas niet alle kinderen 

ontvangen op school.  
• We organiseren wel een kort kennismakingsmoment voor de 

instappers, de leerlingen van het 1ste leerjaar en alle nieuwe leerlingen. 

• Deze ouders ontvangen volgende week een uitnodiging met praktische 
info. 

• Indien je nood hebt aan een uitgebreid overleg, kan je een afspraak 
maken met de klasleraar. 

 Uiteraard kijken we er enorm naar uit om alle kinderen te ontmoeten op 

dinsdag 1 september. 

 Kinderen en ouders die er echt nood aan hebben om vooraf kennis 

te maken met de klas en de leerkracht kunnen tot woensdag de 

leerkracht contacteren voor een afspraak.   

Tot nader bericht worden volgende activiteiten geschrapt: 

 Kriebelteam 

 Fruitproject 

 Lezen met leesouders 

 Grootouderfeest 

 Samenwerking met het rusthuis 

 Kerstzingen 

 Bezoek van jeugdbewegingen en sportverenigingen 

 Bonte bende 

 Scholencross 

 
Infoavond 

 De directeur verstuurt vrijdag 29 augustus een brief met algemene info 

over onze school. 

 De leerkrachten versturen maandag 31 augustus alle info over de klas.   

o De leerkracht organiseert later een vragenmoment over het 

klasgebeuren.   

o Ouders kunnen zich via mail inschrijven bij de leerkracht.   

▪ Dit is geen individueel oudercontact maar een gesprek over 

de schoolse verwachtingen en acties.  

▪ Leerkrachten en ouders leren elkaar kennen. 

▪ De leerkracht beantwoordt jullie vragen. 
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                                Een hecht, sterk en gedreven team. 

Directeur 

Greet Ouderits                          Lokale preventieadviseur: 

Secretariaat:        Chris van der Veken                      

Mia Geerts                  ICT 

Klaartje Breukers                     Jan Dijckmans 

                                                                

Kleuterschool 

2,5-3 jarigen:            Sandra Van Hoof 

                                Ann Nelissen 

                                Myriam Bruyninckx 

4 jarigen:             Lore Mondelaers tijdelijk vervangen door  

                                Kathleen Valkenaars en Evi Bruggeman  

                                An Van Hest 

5 jarigen:                  Hilde Volders  

                                Suzy Van Genechten/ Evi Bruggeman 

Zorgleerkrachten:      Kathleen Valkenaars (tijdelijk Evi Bruggeman),                 

                                Katrien Willems, Gerd Van Gestel en Kim Vangeel                                        

Bewegingsopvoeding: Vince Boons  

                                Gerd Van Gestel 

Kinderverzorgster:     Brenda De Haes 

 

Lagere school 

1ste leerjaar:              Annemie Maes / Elien De Wit 

                                Inge Stappers / Laura Rösche 

2de leerjaar:              Ans Vansant 

                                Lies Tijskens  

3de leerjaar:              Elke Jacobs 

                                Sarah Haepers / Laura Rösche 

                                Emmely Bouckaert 

4de leerjaar:              Maddy Kenis / Leen Leysen 

                                Johan Smets / Lindsey Leten tijdelijk   

                                vervangen door Karen Schoeters 

5de leerjaar:              Ingrid Gys  

                                Ingrid Cools 

6de leerjaar:              Gita Verachten  

                                Annelies Verachtert / Eveline Allaerts 

Zorgleerkrachten:      Els Nicasi, Lindsey Leten (tijdelijk Karen       

                                Schoeters) / Eveline Allaerts / Inge Stappers                                            

Bewegingsopvoeding: Vince Boons 

 

Onderhoudspersoneel: 

mevr. Azilme Sengonul                       mevr. Rabia Sengonul 

mevr. Lucia Geenen                            m. Luc Janssens 

 
Vriendelijke groeten en tot dinsdag 1 september! 
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