INFORMATIE COVID-MAATREGELEN BIJ PANDEMIEFASE GEEL
Deze maatregelen zijn voorgeschreven door de overheid en in de praktijk omgezet door de
preventiedienst, de technische dienst en het directiecomité van KOGEKA in overleg met de
personeelsafvaardiging.
ALGEMENE INFORMATIE i.v.m. de pandemiescenario’s vind je via deze link:
https://onderwijs.login.kanooh.be/nl/draaiboek-2020-2021-secundair-onderwijs-leren-en-werken
MONDMASKER EN HANDHYGIËNE ALS BASIS
 Voor het betreden van de schoolgebouwen worden de handen gewassen of ontsmet. Daarvoor staan
er wasbekkens en/of dispensers bij de ingangen.
 Elke leerling heeft twee mondmaskers en een persoonlijke flacon handgel bij. Eén mondmasker
dient als reserve. Met de eigen handgel moet de leerling zijn handen ontsmetten tijdens en tussen
de lessen.
 Het mondmasker wordt opgezet: in gebouwen, onder een afdak en bij alle situaties waar de
veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden (ook buiten).
 Het mondmasker mag af
o tijdens de LO-lessen. Dat geldt niet voor de kleedkamers.
o In open lucht (mits veiligheidsafstand)
o tijdens de middagpauze in de daarvoor voorziene lokalen tijdens het eten.
 Voor en na toiletbezoek worden de handen gewassen of ontsmet.
 Wie geen mondmasker draagt, komt de schoolgebouwen niet in. Een afwijking van de
mondmaskerplicht kan enkel met een geldig doktersattest. Het CLB zal de geldigheid van dat attest
onderzoeken.

LESSEN EN LOKALEN
 Gedurende een lesdag worden de lokaalwissels zoveel mogelijk beperkt.
 Alle lokalen hebben een normale klasopstelling.
 Standaard zal er tijdens de lessen minstens een raam of deur openstaan. Leerlingen en personeel
houden bij hun kledijkeuze rekening mee dat de temperatuur in een lokaal lager dan normaal kan
zijn. Het wordt een dikke truien-jaar.
 Telkens als de leerlingen en leerkrachten een nieuw leslokaal betreden, ontsmetten ze zelf hun
bank, stoel en mogelijk lesmateriaal. In elk lokaal zal daarvoor materiaal ter beschikking zijn. Een
klas kan werken met een ordelijst die per beurtrol bepaalt wie wat poetst.
 Bij het zich verplaatsen door de gangen en op de trappen houdt men rechts aan. Zo is de
wederzijdse hinder beperkt.
REFTER EN PAUZES
 De tweede en derde graad hebben aparte middagpauzes (zie addendum leefregels).
 De leerlingen worden verspreid over verschillende eetplaatsen (refter, Club, …).





Leerlingen gaan bij hun eigen klasgroep zitten en houden in de mate van het mogelijke afstand van
elkaar.
Bij het eten in de refter en de Club mag het mondmasker af.
Tijdens de gewone pauzes of lesmomenten worden er enkel buiten gegeten. In de gebouwen of
onder een afdak mag er dus niet gegeten worden. Leerlingen met geattesteerde medische
aandoening vormen daarop een uitzondering.

EXTRA MUROS



Alle extramuros-activiteiten (uitwisselingen, excursies, meerdaagse excursies, enz.) zijn voorlopig
opgeschort.
Een beperkt aantal extramuros-activiteiten zijn wel toegelaten: verplaatsingen voor de LO-lessen
naar externe locaties, lokale verplaatsingen met de klasgroep onder begeleiding van een leerkracht,
vieringen in een kerk of kapel, enz.

EXTERNEN OP SCHOOL (essentiële derden)







Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden, laten we niet iedereen zomaar toe op school.
Enkel personen die noodzakelijk zijn voor de werking van de school worden toegelaten (stagiairs,
externe lesgevers, technici, …)
Externen melden zich altijd bij het onthaal. Zij dragen binnen en buiten op het schooldomein een
mondmasker.
Voor ouders gebeuren de contacten met de school per voorkeur digitaal (bericht, mail, Smartschoollive, …) of per telefoon. Als een ‘fysiek onderhoud’ echt noodzakelijk is, kan dat enkel op afspraak en
op momenten dat er geen leerlingen op school zijn.
Infomomenten worden digitaal georganiseerd.

ZIEKTE EN BESMETTING








Zieke leerlingen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met de huisarts.
Behoort je zoon of dochter tot de risicogroep? Dan beslist de behandelende dokter of de lessen op
school kunnen doorgaan.
Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep? Dan mag je zoon of dochter naar school komen
tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
Als een leerling ziek wordt op school, brengen we de leerling een apart lokaal. We vragen de
ouders om de leerling onmiddellijk te komen afhalen. Zij nemen ook zo snel mogelijk contact op met
de huisarts. Die zal beslissen of de leerling getest moet worden.
Als een leerling of gezinslid besmet geraakt met COVID-19 wordt de schooldirectie verwittigd. Die
brengt de preventiedienst op de hoogte.
Bij besmetting van een leerling of personeelslid start het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
een contactonderzoek op en neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe
info.

