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Afspraken op school – corona 

AANWEZIGHEID OP SCHOOL 

• Alle leerlingen zijn voltijds op school. We volgen het normale lessenrooster. 
• De LO-lessen gaan door. 
• Vaklokalen worden gebruikt. 

• Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden, laten we niet zomaar alle externen en 

bezoekers toe op school. We bekijken telkens wie we toelaten en hoe we dat veilig kunnen 

organiseren. Als je een gesprek zou willen met de school, maak dan zeker altijd eerst een 

afspraak.  

• Ouders zijn opnieuw toegelaten op school. Tijdens de schooluren kan dit echter enkel na 

afspraak.  

 

IN DE KLAS 

• In de klassen krijgen leerlingen zoveel mogelijk vaste plaatsen.  

• Wanneer leerlingen tijdens de les aan hun bank zitten, mag het mondmasker af.  

• Vanzelfsprekend mogen leerlingen die dat wensen, bv. omdat ze nog niet (volledig) 

gevaccineerd zijn, ook tijdens de les hun mondmasker aanhouden. 

• De klassen worden maximaal geventileerd. Ramen en deuren zullen zo veel mogelijk 

opengezet worden. De leerlingen komen dus best voldoende warm gekleed naar school. 

• Het reinigen van banken, stoelen en lesmateriaal in de klaslokalen is niet meer verplicht. We 

voorzien hiervoor nog wel in elk klaslokaal materiaal voor leerlingen en leerkrachten die hiervan 

nog gebruik willen maken. 

AANGEPASTE ORGANISATIE  

VERPLAATSINGEN – MONDMASKER 

• Onze leerlingen / personeelsleden trachten zoveel mogelijk voldoende afstand te houden (1,5 

meter), ook op de speelplaats. 

• Bij het belsignaal ’s morgens of na een pauze, verzamelen de leerlingen per klas op een 

aangeduide plaats op de speelplaats. Zij gaan samen met de leerkracht naar het lokaal. Tijdens 

de verplaatsing wordt het mondmasker door iedereen correct gedragen. 

• Wanneer leerlingen / personeelsleden binnen niet op een veilige afstand van elkaar kunnen 

blijven, is het mondmasker verplicht. Dat betekent dat leerlingen / personeelsleden een 

mondmasker dragen telkens wanneer ze zich verplaatsen in de gangen of samen met andere 

klassen in een ruimte vertoeven waarbij de afstand niet kan gegarandeerd worden.  

MIDDAG: 

• ’s Middags kan er weer gebruik gemaakt worden van de polyvalente ruimte in twee shiften: 

o De eerste graad eet tijdens de eerste shift om 12 u. 

o De tweede en derde graad kunnen tijdens de tweede shift die start om 12.25 u. gebruik 

maken van de polyvalente ruimte.   

• Elke klas krijgt vaste tafels. Zo kunnen de leerlingen lunchen in hun klasbubbel. Daarna mogen 

de leerlingen naar de speelplaats. 

• De leerlingen van de tweede en derde graad mogen ook weer lunchen op de speelplaats. 



 

 

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 of vroeger naar huis kunnen gaan wanneer een leerkracht afwezig is 
tijdens de eerste of laatste uren van de dag. 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 of wanneer de ouders hiervoor geen toestemming gegeven hebben. 

ACTIVITEITEN – EXCURSIES: 

De meeste activiteiten en excursies worden hernomen volgens de regels die in de samenleving 
gelden. Sommige organisaties leggen zelf voorwaarden op. Wij zullen deze steeds communiceren 
aan de deelnemers. 

VEILIGHEID - PREVENTIE 

• Wanneer de afstand van 1,5 m niet kan gerespecteerd worden, dragen we een mondmasker.  

• 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); 

• Het regelmatig wassen of ontsmetten van de handen beperkt het risico op besmetting; 

• 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. 
 

BIJ EEN BESMETTING  

• Een besmetting wordt onmiddellijk gemeld aan de schooldirectie; 

• De school neemt contact op met CLB; 

• CLB coördineert de contacttracing en schaalt de risico-contacten in; 

• Het call center neemt contact op met de hoog-risico contacten om de maatregelen die van 

toepassing zijn individueel te bespreken. 

• Vanuit de school volgt er nog een communicatie naar de hoog en laag ingeschaalde leerlingen 

met de brief van CLB in bijlage. 

 

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

 

 

 

 


