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❖ AANWEZIGHEID: 

 

 
❖ 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.  

▪ Wie ziek wordt op school gaat naar huis en laat zicht testen bij de 
huisarts of in een triagecentrum. Bij een positieve test wordt iedereen 
met wie de zieke contact had, opgespoord (contacttracing).  

▪ Je blijft thuis tot het testresultaat gekend is. 
▪ Wanneer je een attest van negatief resultaat kan voorleggen mag je 

weer naar school komen. 
 

• Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende 

arts of aanwezigheid op school kan. Indien de leerling niet op school kan 

aanwezig zijn, volgt hij verder afstandsonderwijs.  

 
 

 

❖ Schooluren: 

  

• De gewone schooluren gelden 

 

BGS - DSH 

DAG                         Voormiddag Namiddag 

Maandag 8.20 uur - (pauze 10.00 - 10.15) -11.55 uur 12.45 uur - 15.15 uur 

Dinsdag 8.20 uur - (pauze 10.00 - 10.15) -11.55 uur 12.45 uur - 15.15 uur 

Woensdag 8.20 uur - (pauze 10.00 - 10.15) -11.55 uur / 

Donderdag 8.20 uur - (pauze 10.00 - 10.15) -11.55 uur 12.45 uur - 15.15 uur 

Vrijdag 8.20 uur - (pauze 10.00 - 10.15) -11.55 uur 12.45 uur - 15.15 uur 

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
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❖ Lesrooster: Je blijft gewoon naar school komen. 

  

 

❖ Speelplaats: JE MAG NIET VROEGER NAAR SCHOOL KOMEN 

 

 

AS & OV4 & STAP   
8u25  de leerlingen mogen de school binnen, niet eerder!     
8u25-8u45 AS + STAP op de speelplaats   
10u25 -10u40 AS  op de speelplaats   
11u15 - 11u30 STAP op de speelplaats   

 

   

 

 

❖ MAATREGELEN DIE WIJZIGEN:   

 

❖    Mondmaskers:  

 

• Mondmasker dragen is ALTIJD verplicht voor leerkrachten en leerlingen, ook 

tijdens LO. 

• Het mondmasker mag af in volgende gevallen: 

 

▪ Tijdens een luchtmoment wat NIET in een pauze valt in openlucht 

▪ Om te eten  

 

 

AS – STAP – OV4  

DAG                       Voormiddag Namiddag 

Maandag 8.45 uur - (pauze 10.25 - 10.40) -12.20 uur` 

(pauze STAP OV1 11.15 - 11.30) 

13.10 uur - 15.40 uur 

Dinsdag 8.45 uur - (pauze 10.25 - 10.40) -12.20 uur 

(pauze STAP OV1 11.15 - 11.30) 

13.10 uur - 15.40 uur 

Woensdag 8.45 uur - (pauze 10.25 - 10.40) -12.20 uur 

(pauze STAP OV1 11.15 - 11.30) 

/ 

Donderdag 8.45 uur - (pauze 10.25 - 10.40) -12.20 uur 

(pauze STAP OV1 11.15 - 11.30) 

13.10 uur - 15.40 uur 

Vrijdag 8.45 uur - (pauze 10.25 - 10.40) -12.20 uur 

(pauze STAP OV1 11.15 - 11.30) 

13.10 uur - 15.40 uur 

BGS & DSH  
8u leerlingen mogen de school binnen    
8u - 8u20 BGS & DSH op de speelplaats  
10u-10u15 BGS & DSH op de speelplaats  
12u20 -12u45 BGS & DSH op de speelplaats  
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❖ LO-lessen: 

  

• MONDMASKER VERPLICHT 

• Kleedkamers mogen NIET meer gebruikt worden. 

• Bewaar voldoende afstand ook tijdens het sporten. 

 

❖ Kleedkamers praktijk: 

 

• Er mag maar 1 leerling de kleedkamer betreden. 

• Leerlingen wachten op ruime afstand van elkaar hun beurt af. 

 

 

 

❖ MAATREGELEN DIE ONGEWIJZIGD BLIJVEN:   

 

   

❖ In- en uitgang van de school blijft ongewijzigd.  

  

❖ Circulatieplan: Het enkelrichtingsverkeer blijft gelden. 

 

❖ Social distancing: maximale social distancing bij alle contacten.   
 

 

❖ Handhygiëne: handen ontsmetten bij: 

  

• Betreden van de school 

• Betreden van een lokaal 

• Na bedienen van machines 

• Verlaten van een lokaal 

• Voor het eten 

• Na toiletbezoek 

• Na hoesten of niezen 

• Verlaten van de school 

 

 

  

❖ Speelplaats: 

 

• NIEUW: De speelplaats zal in zones verdeeld worden met linten. Er zal aangeduid 

worden wie waar mag komen. 

• MONDMASKERS ALTIJD AAN. 

• Bewaak de social distancing. 

• Toiletten: Toezicht noodzakelijk.  

▪ Max 1 leerling toegelaten in de toiletten 

▪ Handen wassen na toiletbezoek   
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• Rij:  

▪ De rij wordt aangegeven met een witte bol. 

▪ De leerlingen staan op vaste  plaatsen. 

▪ Iedereen, leerlingen en leerkrachten, draagt zijn mondmasker na 

het belsignaal. 

▪ Afwezigheden worden opgenomen aan de rij door de leerkracht 

voor vertrek. Je geeft meteen afwezigheidsmapje weer af aan het 

secretariaat. 

 

❖ IN en UIT de klas gaan: 

 

• In de klas hebben de leerlingen vaste plaatsen. 

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

voorzien. 

• Leerlingen gaan 1 voor 1 binnen.  

• 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 buitengaan lokaal: handen ontsmetten . 

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

• De leerlingen wachten op de gang volgens social distancing. 

 

  

❖ In de klas: 

 

• Je zit op een vaste plaats in de klas. 

• De klas wordt vaak verlucht, doe een extra trui aan bij koud weer. 

 

  

❖ Lunchpauze: de lunch blijft op dezelfde manier georganiseerd als bij code geel 

 

 

 


