DRAAIBOEKEN CORONA
In de pandemiescenario's worden er 4 pandemische niveaus of fasen onderscheiden:

Nul
risico

Laag
risico

Matig
risico

Hoog
risico

Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten
kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft
Groen noodzakelijk.

Geel

Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde
waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders
worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan,
met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.

Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving.
Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen
mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats
Oranje binnen een context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn
gebracht.

Rood

Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe
uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten
maximaal vermeden worden.

Fase groen wordt in dit bundeltje niet opgenomen. Als het fase groen is, dan is de normale
werking van toepassing.

Fase geel: laag risico
Aantal leerlingen naar
school

Alle leerlingen mogen tegelijk naar school. Zowel de
kleuters als de leerlingen van het lager.

Aantal dagen op school

5 dagen

Ouders op school

Het betreden van de school door ouders zoveel mogelijk
beperken. Indien er ouders de school betreden, worden
de veiligheidsmaatregels toegepast.
Grote bijeenkomsten zoals infoavond kunnen daarom
niet doorgaan.

Uitstappen

Eendaagse uitstappen mogen doorgaan.
De leerkrachten en leerlingen passen de
veiligheidsmaatregels toe.

Lunchpauze

Normale werking

Speelplaats

Normale werking.
De leerlingen mogen gebruik maken van speeltuigen en
speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en
na het spelen de handen wassen.

Handhygiëne

Extra handhygiëne:
handen wassen/ontsmetten verplicht na:
 betreden van de school (gel)
 Binnenkomen van de klas na de speeltijd
(wassen)
 Na toiletbezoek (wassen)
 Voor de maaltijd (wassen)
 Na hoesten of niezen (wassen/gel)

Leerlingenstromen

Kleuters: geen richtlijnen
Lager:
 Éénrichtingsverkeer op school
 Één ingang en één uitgang

Social distancing (1,5m en 
mondmaskers




Social distancing bij contacten tussen volwassenen
Social distancing tussen personeel en leerlingen
Geen social distancing tussen leerlingen / kleuters
Personeel draagt mondmasker indien afstand niet kan
gegarandeerd worden

Schoolpoort

Aankomst :
 1 ouder per kind brengt zoon of dochter
 Kinderen worden afgezet aan de grijze
schoolpoort
 Ouders van K0 en K1 kunnen het hele schooljaar
hun kleuter naar de klas brengen
 Ouders van nieuwe leerlingen kunnen hun zoon
of dochter tot vrijdag 4 september 2020 naar de
klas brengen.
 De ouders moeten het éénrichtingsverkeer in de
school respecteren. De school betreden via de
speelplaats en de school verlaten via het nieuwe
gebouw.
 Voor het betreden van de school, handen
ontsmetten
Vertrek, einde schooldag:
 1 ouder per kind komt zoon of dochter afhalen
 Alle kinderen staan per klas in hun rij
 Ouders betreden de school via de grijze poort
 De ouders blijven op het wandelpad op de
speelplaats
 De kinderen gaan tot bij de ouders
 De school verlaten: zie markering
Alle ouders zijn verplicht van een mondmasker te dragen
De tijd op de speelplaats beperken.
De social distancing tussen elkaar bewaren.

Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang :
 Van 7u tot 8u : kinderen gaan alleen of met 1
ouder naar de refter (de lift mag niet gebruikt
worden).
 Ouders dragen mondmasker en respecteren het
éénrichtingsverkeer binnen de school.
 Vanaf 8u geen ouders meer op de speelplaats.
De kinderen betreden alleen de school vanaf de
grijze poort.
 Vanaf 8u30 gaan de kinderen alleen naar de klas.
 Bij het betreden van de school, handen
ontsmetten.
Naschoolse opvang:
 De opvang begint om 15u30.
 Kinderen spelen op de speelplaats en ouders
mogen de school betreden tot aan het groene
afdak.
 Om 16u begint de betalende opvang.
 Ouders kunnen hun zoon of dochter afhalen in
refter of klas waar de studie doorgaat.

Ouders dragen een mondmasker, ontsmetten hun
handen bij het betreden van de school, beperken de tijd
op school, houden rekening met het éénrichtingsverkeer
en met de social distancing.
Studie (grote en kleine studie):
 Normale werking
 Extra zorg voor Hygiëne:
- Eigen plaats ontsmetten voor en na de studie
- Eigen schrijfgerief en ander materiaal
meebrengen voor tijdens de studie
 Ouders proberen zoveel mogelijk hun zoon of
dochter voor de start van de studie of na de
studie te komen halen. Dit om de aanwezigheid
van de ouders binnen het schoolgebouw te
beperken.

Verjaardagen

Lokalen

Een verjaardag is een speciale dag voor elk kind. Hier
zal zeker de nodige aandacht aan besteed worden in de
klas.
Enkel gekochte traktaties mogen meegegeven worden
(niet zelfgemaakt).





Hygiëneplan

In de klassen worden deuren en ramen zoveel
mogelijk open gelaten (ivm verluchting). Ook in
de turnzaal blijven de deuren zoveel mogelijk
open.
De turnlessen zullen, indien mogelijk, buiten
gegeven worden.
De leerlingen ontsmetten dagelijks hun bank en
stoel. De leerkracht zorgt voor een proper en
ontsmet lokaal.

Het poetspersoneel heeft een aangepast poetsrooster.

