
                         

  

Heropstart vrijdag 15/05/2020 



DAGVERLOOP KOCA SECUNDAIR ONDERWIJS 

1. AANWEZIGHEID: 
 

❖ Collega’s: 

• Bij ziekte blijf je thuis en bezorg je een afwezigheidsattest net zoals voor de 

coronaperiode. 

• Bij vermoeden van ziekte word je onmiddellijk naar huis gestuurd. 

• Personeelsleden uit de risicogroep blijven thuis en bezorgen doktersattest. 

(risicogroepen zullen door GEES nog bepaald worden) 

• Vanaf de heropstart verwachten we enkel het ingeroosterd personeel om extra 

bewegingen te vermijden. Indien je toch wenst te komen verwachten we dat dit 

vooraf meegedeeld wordt. 

 

 

 
 

  

❖ Leerlingen: 

 

• Bij ziekte blijf je thuis en bezorg je een afwezigheidsattest net zoals voor de 

coronaperiode. 

• Bij vermoeden van ziekte of wanneer je ziek wordt op school, word je onmiddellijk 

naar huis gestuurd. 

▪ Ouders worden verwittigd en moeten leerling ophalen. 

▪ De leerling wordt in een apart lokaal, ziekenkamertje, gezet tot hij 

opgehaald wordt.  

Leerlingen uit de risicogroep blijven thuis en bezorgen doktersattest.  

 

❖ Vermoeden van ziekte bij leerling tijdens de schooldag: 

  

• Je stuurt deze leerling naar het secretariaat of verwittig je het secretariaat zodat ze 

de leerling kunnen ophalen. 03/240.01.33 

• De leerling wordt naar het ziekenkamertje begeleid. 

• Daar wordt extra beschermingsmateriaal (schort en face shield) voorzien voor 

personeel. 

• Op het secretariaat zal geregistreerd worden wie gebruik maakte van het 

ziekenkamertje. 

• Na gebruik zullen de lakens ververst worden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Schooluren: 

 

 

• School open voor onderwijspersoneel:  

 

Gezien de hygiëne maatregelen zal de schoolpoort voor personeel pas om 7u30 

openen. Het is niet de bedoeling dat de school vroeger betreden wordt. 

 

 

 

• Schoolbel: de schoolbel zal NIET werken.  

 

 

 

 

• Dagindeling voor de opvanggroep = de leerlingen die al de hele periode 

komen. Zij blijven de lokalen gebruiken waar ze nu opgevangen worden. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dagindeling voor de herstartgroep:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aanwezige klassen: voor OV3 enkel laatste jaar kwalificatiefase. 

 

OV4 OV3 

 BGS DSH AS 

6 BI  1OAK (1)  RMK1 (4) 

 1WHK (7) GMK 1 (4) 

  WHK 1 (1) 

  OAK 1 (2) 

1 lln 8 lln 11lln 

 

                            Leerlingen 1OAK en OAK1 EN 1WHK en WHK1 zullen voor BGV samen gezet  

                            worden voor GASV niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPVANGGROEP  

Start lessen VM 8u30 

Pauze  10u 

Lunch in eigen klaslokaal 11u30 

Pauze op speelplaats 11u45 

Start lessen NM 12u15 

Einde school 14u30 

HERSTARTGROEP 

Start lessen VM 9u 

Pauze  10u30 

Lunch in eigen klaslokaal 12u 

Pauze op de speelplaats 12u20 

Start lessen NM 12u45 

Einde school 15u 



• Gespreide aanwezigheid:  

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VM NM VM NM VM VM NM VM NM 

6BI  GMK1 

BGV 

GMK1 

BGV 

GMK1 GASV OAK BGV OAK 

GASV 

WHK BGV WHK 

GASV 

OAK BGV OAK BGV WHK BGV WHK BGV 6BI RMK BGV RMK 

GASV 

6BI  

RMK1 

BGV 

RMK1 

BGV 

 

 

 

• Klaslokalen in gebruik voor GASV: 

 

  

 

• Klaslokalen in gebruik voor BGV: 

 

PRAKTIJKLOKALEN 

OAK Houtatelier 1+ machinekamer 

GMK Blauwe keuken 

WHK Troca 1 en 2 

 

 

 

 

• Lesrooster:  

 

De leerkrachten ontvangen het aangepaste lesrooster samen met het 

aanwezigheidsrooster voor de opvangleerkrachten via algemene mailing. 

Dit rooster kan afwijken van het originele. 

De klasdirecteurs bezorgen deze aan de leerlingen. 

 

 

 

• Opvanggroep:  

 

De opvanggroep volgt dezelfde veiligheidsrichtlijnen zoals uitgeschreven in dit 

draaiboek. Jongeren die naar de opvang komen brengen de taken voorzien door het 

leerkrachtenteam mee naar school en werken eraan tijdens de opvang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV4 BGS AS 

lokaal klas lokaal klas lokaal klas 

EM.A.1.018 6BI EM.A.1.12 1OAK EM.A.1.12 WHK1 

 EM.A.1.04 1WHK EM.A.1.07 

EM.A.1.06 

RMK1 

 EM.A.1.04 GMK 

EM.A.1.04 OAK1 

 



2. AANKOMST OP SCHOOL:   
 

❖ Circulatieplan:  

 

                                 Te volgen richting voor onderwijspersoneel 

 

                                Te volgen richting voor MFC-personeel 

 

                                 MFC-kar naar de keuken vanaf 13u en na de schooluren 

 

                                Deuren die NA onderwijsuren gesloten moeten worden met blauwe sleutel 

                                  

 

Gelijkvloers:  

 

 
 

 

     

     Let  op voor de toiletten moet je langs buiten. 

  Na het gebruik van het kopieerapparaat, de juiste richting volgen…. 

 

 



Speelplaats:  

 

  

Er wordt een circulatieplan voorzien voor toiletbezoek + voor leerlingen GMK van en 
naar de kleedkamer. 
Er worden praatstippen voorzien rond de betonnen cirkelvormige zitbank. 
Op de zitbanken wordt aangegeven waar zitplaatsen zijn en waar niet. 
Er worden posters met duidelijk de gevisualiseerde afspraken op. 
Er mag gepraat worden of rustig op de bank gezeten worden op de speelplaats, geen 
balspelen. 
 
 
 
 



 

 

Eerste verdieping: 

 

                                 Te volgen richting voor onderwijspersoneel 

 

                                Te volgen richting voor MFC-personeel 

 

 

 
 

 

      We proberen het gebruik van lokalen te beperken zodat het haalbaar blijft voor onze poetsdames. 

      De C-blok wordt niet in gebruik genomen om zo het mogelijke contact met MFC in te dijken, we 

mogen contactbubbels immers niet mengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kleedkamer GMK:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ IN en UIT de kleedkamer gaan: 

 
• Leerlingen wachten op de gang volgens social distancing er wordt markering voorzien. 

• Leerlingen gaan 1 voor 1 binnen.  
• De leerling ontsmet zijn handen. 

• De leerling gaat rechtstreeks naar zijn eigen locker. 

• De leerling van de locker die het verste van de deur staat gaat eerst binnen. 

• Er wordt niet rondgelopen  in de kleedkamer.  

• Als de leerling klaar is wacht hij voor zijn locker. 

• Voor je buiten gaat ontsmet je opnieuw de handen. 

• De leerling die het laatst binnen ging, gaat het eerst buiten. 

• De leerlingen wachten op de gang volgens social distancing. 

  

SPEELPLAATS 



❖ Mondmaskers:  

 

• Mondmasker dragen is verplicht voor leerkrachten en leerlingen. 

• Instructie correct gebruik mondmasker vind je onderaan dit document. 

• Collega’s krijgen of maken mondmasker zelf. 

• Je hebt er 3 en onderhoudt ze zelf.  

• Leerlingen: krijgen de eerste keer dat ze op school komen nieuw masker bij 

aankomst + eerste schooldag krijgen ze envelop om tijdens pauze in te bewaren als 

er iets gegeten wordt. Deze envelop wordt in de klas uitgedeeld. De leerlingen 

moeten deze envelop zelf bewaren. 

• Leerlingen: geven masker af om te wassen tijdens de middag. 

• Elke middagpauze wordt er van mondmasker gewisseld zodat we deze op school 

kunnen wassen. 

 

 

❖ Collega’s: 

 

• Schoolpoort open: 7u30 

• Ingang: langs de schoolpoort en dubbele schuifdeuren.  

• Ontsmet je handen. 

• Doe je Mondmasker aan. 

• Temperatuur wordt genomen. 

• Respecteer social distancing 1,5m.  

• Volg het circulatieplan.  

• vooral enkelrichtingsverkeer! 

• Je hebt een vaste plaats in de personeels- of leerlingenrefter. 

Waar je plaats is hangt uit aan de deur van die refter. 

• Elke leerkracht krijgt een eigen gel om handen te ontsmetten. Graag 

labelen en goed bewaren. De flacon is hervulbaar. 

 

 

 

❖ Leerlingen: 

 

• Schoolpoort open: 8u opvanggroep/ 8u30 herstartgroep 

Dit wordt duidelijk in een brief naar de ouders gecommuniceerd. 

• Ingang: langs de schoolpoort en dubbele schuifdeuren.  

• Ontsmet je handen. 

• Doe je Mondmasker aan. 

• Temperatuur wordt genomen. 

• Respecteer social distancing 1,5m 

• Volg het circulatieplan. 

• vooral enkelrichtingsverkeer ! 

• Ga naar de speelplaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SPEELPLAATS:   



 
❖ Toezicht op de speelplaats gebeurt door administratief personeel. 

❖ Bewaak de social distancing. 

❖ Toiletten: Toezicht noodzakelijk.  

▪ Max 2 leerlingen in meisjestoiletten toegelaten 

▪ Max 1 leerling toegelaten in de jongens toiletten 

▪ Doorspoelen met dicht toilet  

▪ Handen wassen na toiletbezoek   

❖ rij:  

▪ De rij wordt aangegeven met een witte bol. 

▪ respecteer social distancing: de leerlingen staan op vaste  

plaatsen. 

▪ Afwezigheden worden opgenomen door secretariaat VOOR de rij 

vertrekt. 

 

 

4. NAAR DE LOKALEN:  
 

❖  rij: respecteer social distancing, de lln hebben vaste plaatsen. 

❖ Volg het circulatieplan 

 

   

 

 

 

 

 

❖ IN en UIT de klas gaan: 

 

• Leerlingen wachten op de gang volgens social distancing er wordt markering voorzien. 

• Leerlingen gaan 1 voor 1 binnen.  
• In de klas hebben de leerlingen vaste plaatsen. 

• De leerling die het verste van de deur zit gaat eerst binnen. 

• De leerling ontsmet/wast zijn handen. 

• Er wordt niet rondgelopen  in theorielokaal door de leerlingen.  

• Voor je buiten gaat was je opnieuw de handen. 

• De leerling die het laatst binnen ging, gaat het eerst buiten. 

• De leerlingen wachten op de gang volgens social distancing. 

 

  

 

❖ Lokaalinrichting: 

  

 

• Plaats lln zo veel mogelijk tegen de wand. 

• Geef vaste plaatsen. 

• Verlucht de klas. 

• Niet- brandwerende deuren zet je open. 

• Lessen in open lucht zijn aanbevolen. 

 

 

 

 

 

❖ Materiaal voorzien in de klassen: 

  

• Handspray voor reiniging handen bij in-/uitgaan van de klas. 

• Spuitbus om de banken/ machines te reinigen voor de klas verlaten wordt. 

• Papieren handdoekjes 

 



 

 

5. LUNCHPAUZE: 
 

❖ leerkrachten: 

 
• Ontsmet voor het eten je handen. 

• Neem plaats op je vaste plaats in de refter. 

• Poets je tafelblad na het eten. 

• Mondmasker in envelop. 

 

❖ leerlingen: 

 
• de leerlingen hebben een lunchpakket en drank bij zich. 

• ontsmet voor het eten je handen. 

• Je eet in je lokaal. GMK en OAK zullen plaats krijgen in de llnrefter achteraan. 

• Je neemt zelf je medicatie. 

• Na het eten naar de speelplaats. 

• Mondmasker in envelop. 

 

 

 

6. SCHOOL VERLATEN: 

 
❖ Leerkrachten en leerlingen 

▪ Ontsmet de handen bij het verlaten van het lokaal. 

▪ Volg het circulatieplan.  
▪ Ontsmet je handen voor het verlaten van de school. 

▪ De leerlingen deponeren hun mondmasker in de daarvoor voorziene vuilzak. 

▪ Je verlaat de school via de witte deur aan de keuken. 

  

 
 

 

 

  



 

Instructie Correct gebruik mondmaskers: 

 
Masker aandoen: 

 
1e Was je handen: Was voordat je een schoon mondmasker aanraakt eerst heel goed je handen met 

water en zeep. Droog je handen af met een tissue of schoon papieren handdoekje dat je vervolgens 

weggooit. 

2e Houd de goede kant van het masker naar boven 

3e Plaats het masker op je gezicht: er zijn verschillende modellen in omloop, kies een van volgende 

opties 

 

 

▪ Lusjes om je oren 

Bij sommige mondmaskers zit er aan beide kanten van het kapje een lusje. 

Pak dit type mondmasker op bij de lusjes, doe vervolgens het ene lusje om je ene oor en doe het 

andere lusje om je andere oor. 

▪ Bandjes of riempjes 

Aan sommige mondmaskers zitten bandjes of riempjes die je aan de achterkant van je hoofd moet 

vastbinden. De mondmaskers van dit type hebben zowel boven- als onderaan bandjes of riempjes. 

Pak het mondmasker op bij de bovenste bandjes, breng ze aan de achterkant van je hoofd samen en 

knoop, strik of gesp ze vast. 

▪ Bandjes 

Aan andere mondmaskers zitten twee elastische bandjes die je over en rondom je achterhoofd moet 

doet (en niet om je oren). Houd het mondmasker vóór je gezicht, doe het bovenste bandje over je 

hoofd heen en doe het over je kruin. Doe dan het onderste bandje over je hoofd heen zodat het om 

de basis van je schedel zit. 

 

 
Normaal draag je een stoffen masker een ½ dag, na het eten neem je een nieuw masker. 

Wanneer je hoest of niest in het masker neem je onmiddellijk een ander masker en gebruik je 

onderstaande procedure 

 



 
Masker afdoen: 

 
1e was je handen grondig 

2e Doe het mondmasker voorzichtig af. Raak als je het mondmasker afdoet in principe alleen de 

randen en de riempjes, lusjes of bandjes aan. Raak het voorste gedeelte van het mondmasker niet 

aan, omdat dat gedeelte misschien besmet is 
 
 
 

 

 

 
▪ Oorlusjes 

Pak de lusjes vast met je vingers en maak het lusje rond elk van je oren los. 
 

▪ Riempjes 

Maak met je handen eerst de onderste riempjes en vervolgens de bovenste riempjes los. Doe het 

mondmasker af terwijl je de bovenste riempjes vasthoudt. 

▪ Elastische bandjes 

Doe met je handen het onderste elastieken bandje omhoog en over je hoofd. Doe vervolgens 

hetzelfde met het onderste elastische bandje. Blijf terwijl je het mondmasker afdoet het bovenste 

elastische bandje vasthouden. 



30/4/2020 

14 

DEFINITIEVE VERSIE 20200508 

Indien riempjes, bind ze samen met een lichte knoop, we merken dat ze in de 

wasmachine samenklitten 

 

3e Gooi het mondmasker veilig weg: 

De katoenen maskers onmiddellijk in de speciaal voorziene mand 
 

De wegwerp onmiddellijk in de speciaal voorziene 
vuilbak 
 
 
4e Was weer je handen 

 

 

 

 

 

 

 

Veel succes! 


