
 
 

Campus Harmonie, Karel Oomsstraat 24, 2018 Antwerpen                                     03/216 02 36  
Campus Ieperman, Kerkelei 43, 2610 Wilrijk 03/827 11 18 
www.kunsthumaniora.be    info@kunsthumaniora.be  

         11/03/2021 

Mededeling nr:DIR 1920/22 

 

Belanghebbenden:  Alle leerlingen van het 3de en 5de leerjaar op Campus Harmonie en hun ouders 

 

Betreft:  Roosters 3de en 5de leerjaar vanaf 4 juni 

  !!! Aanpassing lesuren!!! 

  Veiligheidsmaatregelen 

Geachte Ouders, 

Beste leerlingen van het 3de en het 5de jaar, 

 

1. Roosters 3de en 5de  leerjaar vanaf donderdag 4 juni 

In bijlage en op smartschool/lesroosters vind je de roosters voor de heropstart van 3 en 5. In principe 

gaat het over 6 namiddagen per klasgroep. Sommige vijfdejaars waren al voordien ingepland in het 

kader van de remediëring en die geplande activiteiten behouden wij ook. Ook voor 3 JPR zit er een 

kleine afwijking in. Tijdens de lesuren voorzien in dit rooster zijn jullie verplicht op school aanwezig. 

Elke afwezigheid moet dus door de ouders gewettigd worden. Naast de wettigingen bij ziekte van de 

leerling zelf kan je ook afwezigheid wettigen door heirkracht (als de leerling of een gezinslid een 

risicopatiënt is of in quarantaine moet blijven). 

2. Aangepaste lesuren 

Door de opstart van 3 en 5 komen er op bepaalde namiddagen teveel leerlingen tegelijk naar school 

zodat wij met alternerende begintijden en pauzemomenten willen werken. Het is immers de 

bedoeling dat de leerlingen ook in de buitenlucht voldoende afstand kunnen houden. Daarom 

hebben wij de namiddaguren voor het derde en het vijfde jaar met 20 minuten opgeschoven. Zo is er 

geen overlap op de speelplaats en bij het aankomen en vertrekken. Dat geeft volgende planning 

• Aankomst op school: niet vóór 13u 

• 6de lesuur: 13:15-14:05 

• 7de lesuur: 14:05-14:55 

• Pauze: 14:55-15:05 

• 8ste lesuur: 15:05-15:55 

• 9de lesuur: 15:55-16:45 

3. Veiligheidsmaatregelen 

Niet alleen de roosters zijn anders dan normaal ook heel de organisatie van de school is herbekeken 

om de veiligheid te garanderen. Wij moesten vertrekken van 3 principes: 
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• Overal een gezonde afstand houden 

• Regelmatige handhygiëne 

• Zoveel mogelijk in één bubbel blijven  

Daarom hebben wij volgende afspraken gemaakt waaraan iedereen zich moet houden in Campus 

Harmonie: 

• De enige ingang van de school is de ijzeren poort achteraan in de Korte Lozannastraat. De 

poort gaat pas om 8u15 open. Je mag alleen binnen op school met een mondmasker. 

• Je zet je fiets in de fietsenstalling en gaat naar de speelplaats. Verspreid je over de ganse 

speelplaats en hou afstand. 

• Als de bel gaat ga je achter het plaatje staan met het nummer van het lokaal waar je les hebt. 

De leerkracht komt je daar oppikken. Je mag nooit naar een lokaal gaan zonder begeleiding. 

• Je gaat in rij naar de klas onder begeleiding van de leerkracht. Bij de ingang van het gebouw 

kan je je handen ontsmetten. 

• In de klas neem je je vaste plaats in gedurende de ganse les. 

• Na de les ga je onder begeleiding van de leerling via een andere weg uit het gebouw. In alle 

gebouwen is een circulatieplan met enkele richting. Je loopt nooit tegen de richting in. 

• Aan de uitgang van het gebouw kan je opnieuw je handen ontsmetten. 

• Toiletbezoek tijdens de pauzes alleen vanuit de speelplaats in de foyer (meisjes) en in het 

oude gebouw (jongens) 

• Tijdens de middagpauze kan je eten in de refter of in de lounge. Ook hier hou je afstand. Je 

gebruikt alleen de stoelen die er staan. Je mag ook op de speelplaats eten. Buitengaan mag 

op eigen verantwoordelijkheid. Hou je ook op straat aan de regels van de gezonde afstand. 

Maak geen samenscholingen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Luc Van Praet       Tineke Toussaint 
directeur       adjunct-directeur 
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