
 

Covid-19  

Schooljaar 2020-2021 

 

Dagindeling eerste graad code oranje – corona 

DAGSCHEMA maandag – dinsdag – donderdag - vrijdag 

• Van 08.00 u. tot 08.15 u.: leerlingen komen toe. De leerlingen blijven op de 
speelplaats. Bij het belsignaal verzamelen ze aan het verzamelpunt van de klas en gaan samen 
met de leerkracht naar het lokaal. 
We vragen met aandrang om ten laatste om 8.15u. ipv om 8.25u. aanwezig te zijn. 

• 08.25 u.: start eerste lesuur 

• 09.15 u.: start tweede lesuur 

• 10.05 u.: pauze op de speelplaats in eigen klasbubbel, gebruik toiletten in β-vleugel 

• 10.20 u.: start derde lesuur 

• 11.10 u.: start vierde lesuur 

• 12.00 u.: middagpauze in 2 groepen (worden verdeeld door de klastitularis). Wanneer de 
leerlingen klaar zijn met eten mogen zij terug naar de speelplaats. Zij moeten niet in het lokaal 
blijven tot 12.20 u. of 12.40 u. 

o 12.00 u. -12.20 u.: groep 1 eet in de klas – groep 2 ontspant zich op de speelplaats 
o 12.20 u. – 12.40 u.: groep 1 ontspant zich op de speelplaats – groep 2 eet in de klas 

• 12.40 u.: start vijfde lesuur 

• 13.30 u.: start zesde lesuur 

• 14.20 u.: pauze op de speelplaats in eigen klasbubbel, gebruik toiletten in β-vleugel 

• 14.35 u.: start zevende lesuur 

• 15.25 u.: einde van de schooldag, leerlingen gaan direct naar huis en blijven niet rondhangen 
op de speelplaats, aan de fietsenstalling of in de buurt van de school. 
 

DAGSCHEMA woensdag 

• Van 08.00 u. tot 08.15 u.: leerlingen komen toe. De leerlingen blijven op de speelplaats. Bij het 
belsignaal verzamelen ze aan het verzamelpunt van de klas en gaan samen met de leerkracht 
naar het lokaal. 
We vragen met aandrang om ten laatste om 8.15u. ipv om 8.25u. aanwezig te zijn. 

• 08.25 u.: start eerste lesuur 

• 09.15 u.: start tweede lesuur 

• 10.05 u.: pauze op de speelplaats in eigen klasbubbel, gebruik toiletten in β-vleugel 

• 10.20 u.: start derde lesuur 

• 11.10 u.: start vierde lesuur 

• 12.00 u.: einde van de schooldag, leerlingen gaan direct naar huis en blijven niet rondhangen 
aan de fietsenstalling of in de buurt van de school. 

KLASLOKALEN 

We gebruiken zoveel mogelijk de grootste lokalen zodat er voldoende ruimte is voor de leerlingen. 
Hierdoor zijn er enkele aanpassingen. Dit zal door de klastitularis meegedeeld worden.  

 

 



 

 

AANGEPASTE ORGANISATIE  

VVV-uur: 

De leerlingen krijgen in het eerste jaar afwisselend Frans of wiskunde per klas. In het tweede jaar 
is dit afwisselend Frans, ICT of wiskunde. Hoewel het VVV-uur nu in klasverband zal plaatsvinden, 
zal er nog steeds voldoende ruimte zijn voor remediëring of uitdieping. 

STUDIE en WACHT: 

Omdat we willen vermijden dat er teveel klassen samen in de poly zitten, behouden we de 
aangepaste regeling bij afwezigheid van leerkrachten. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen later 
naar school kunnen komen (ten laatste om 10.15 u. ) of vroeger naar huis kunnen gaan (ten 
vroegste om 14.30 u.), op woensdag is dit 11.10 u.. De leerlingen en ouders worden hiervan steeds 
via Smartschool verwittigd. De leerlingen mogen de school niet verlaten indien er geen officieel 
bericht vanuit de school gestuurd is de dag vooraf. 

LO-lessen: 

De LO-lessen mogen doorgaan onder strikte voorwaarden:  

• Laag intensieve contactloze beweeg- en sportactiviteiten kunnen indoor gegeven worden. 
Bij indoor sporten wordt steeds de onderlinge afstand van 1.5 meter bewaard. 

• Leerlingen dragen indoor verplicht een mondmasker bij oefeningen waarbij een vluchtig 
contact mogelijk is. Bij oefeningen waarbij meer dan de nodige afstand gegarandeerd kan 
worden, is een mondmasker niet verplicht. 

• Matig intensieve beweegactiviteiten worden buiten gegeven. 
• Een klasgroep mag zich samen buiten verplaatsen mits de nodige voorzorgsmaatregelen: 

respecteren van voldoende afstand tot 'derden' en het dragen van mondmaskers wanneer 
nodig (voor leerlingen +12 jaar).  

• Sporten en bewegen buiten de schoolmuren worden niet als extramurosactiviteit 
beschouwd. Zij vormen tevens een uitzondering op het samenscholingsverbod. 

Hierdoor worden technische en tactische oefenvormen terug mogelijk, waardoor de leerkrachten 
verder aan leerplanrealisatie kunnen werken. 

ACTIVITEITEN die niet meer kunnen doorgaan: 

• Middagactiviteiten – koor – toneel; 

• Middagsport; 

• OLC zal tijdens de middagpauze tijdelijk gesloten zijn. 

INHAALTOETSEN en AVONDSTUDIE: 

• De avondstudie zal tijdelijk niet meer georganiseerd worden omdat hier leerlingen uit 
verschillende klassen samenkomen in één lokaal. 

• De coachingstudie zal nog wel plaatsvinden, omdat het over een zeer beperkte groep 
leerlingen gaat. Hier kan wel de veiligheid gegarandeerd worden. 

• De inhaaltoetsen zullen daardoor ook niet meer tijdens de avondstudie kunnen doorgaan. 
Indien het nodig is dat de toets wordt ingehaald, zal de leerkracht met de leerling een moment 
afspreken. 

VEILIGHEID  

• De leerlingen dragen het mondmasker vanaf een straal van 200 m rond de school (maatregel 
provincie Antwerpen). Op het schoolterrein gaat het mondmasker enkel af om iets te 
eten/drinken. Wanneer dan het mondmasker niet gedragen wordt, wordt de afstand van 1,5 m 
gerespecteerd.  



 

 

• Wanneer zij op de speelplaats komen, wassen zij hun handen aan de wasstraten of gebruiken 
eigen alcoholgel. Zo blijven de deurklinken veilig (een belangrijke bron van overdracht van het 
virus); 

• De leerlingen gaan in de klas onmiddellijk op hun vaste plaats zitten; 

• Bij het binnengaan en verlaten van een lokaal ontsmetten de leerlingen de handen met eigen 
alcoholgel; 

• Er wordt geen materiaal van andere leerlingen gebruikt. Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij 
het nodige materiaal steeds bij heeft. 

• De indeling van de groepen voor de middagpauze gebeurt op basis van de plaatsen in de klas 
zodat er steeds een plaats tussen is en leerlingen niet meer naast elkaar zitten om te eten. 
Tijdens het eten gaat het mondmasker af en dan is het besmettingsrisico het grootst. De leerling 
blijft dus op zijn/haar plaats zitten. 

• Op de speelplaats gebruiken de leerlingen de kant van de kleuterschool en het stuk aan het 
podium tussen de keuken en het oude gebouw. Het verhoogde gedeelte aan de paviljoenen 
en de kant met de gebogen zitbanken reserveren we voor de leerlingen van de tweede en 
derde graad. Wanneer de leerlingen van het tweede jaar iets uit de locker willen halen of hierin 
iets willen opbergen, blijven zij daar niet rondhangen. 

• Het gebruik van vaklokalen wordt beperkt tot de lessen waarbij dit een pedagogische 

meerwaarde heeft voor de les. We proberen hierdoor de verplaatsingen van de leerlingen te 

beperken en hen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal les te laten volgen. 

 

We zullen een strenge controle uitvoeren op het dragen van het mondmasker en afstand houden 

tijdens het eten (zonder mondmasker). Leerlingen die het dragen van het mondmasker en/of de 

handhygiëne niet respecteren, zullen naar huis gestuurd worden. Zij vormen op dat moment een 

bedreiging voor de gezondheid van medeleerlingen en leerkrachten. 

 

 

Bedankt voor jullie begrip, we wensen iedereen een goede gezondheid toe! 

 

 

 

 


