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Uitgangspunten
o Veiligheid van leerlingen en personeel is een absolute
basisvoorwaarde.
o Zieke kinderen en personeelsleden blijven thuis.
o Leerlingen uit de risicogroep vragen aan de behandelende arts of
aanwezigheid op school kan. Indien niet, volgt hij verder
afstandsonderwijs.
Verplichtingen
o Afstand houden is prioritair aan het dragen van een mondmasker.
o Fysieke afstand bij contacten tussen volwassenen en tussen
volwassenen en leerlingen lager onderwijs is verplicht.
o Indien fysieke afstand bij contacten tussen volwassenen niet kan
gegarandeerd worden, is mondmasker verplicht.
▪ Alle personeelsleden (ook kleuterleidsters) dragen een
mondmasker tijdens breng- en afhaalmomenten en de
contacten met ouders.
o Fysieke afstand bij contacten tussen personeel en kleuters en
tussen kleuters onderling is niet verplicht.
o Personeel draagt mondmasker bij leerlingen lager onderwijs
indien afstand niet kan gegarandeerd worden.
Wat doen bij besmetting(en)?
o Ouders van leerling die ziek wordt op school worden meteen
gecontacteerd om hun kind af te halen en te laten testen.
Personeelsleden die ziek worden, gaan naar huis en laten zich
testen. Bij positief resultaat wordt de contact-tracing opgestart.
o Leerling met COVID-symptomen wordt meteen uit de klas gehaald
en in het EHBO-lokaal ondergebracht.
▪ Het geïnfecteerde lokaal en materiaal waarmee de leerling
in contact kwam, wordt achteraf ontsmet.
o De EHBO-hulpverlener die, indien nodig, bij de besmette persoon
blijft, houdt minimum 1,50 m afstand en draagt een mondmasker,
handschoenen en een (op 60°) wasbaar schort.
Risicoanalyse
o De interne preventieadviseur wordt meteen bij de organisatie van
de heropstart betrokken.

o De risicoanalyse wordt opgemaakt door de directeur in
samenwerking met het schoolbestuur, de interne en externe
preventiedienst en CLB.
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Handhygiëne
o Alle personeelsleden en leerlingen wassen / ontsmetten de
handen:
▪ bij het betreden van de klas
▪ na de speeltijd
▪ na toiletbezoek
▪ voor de maaltijd
▪ na hoesten, snuiten, niezen
o Jonge kinderen leren hoe hun handen correct te wassen. Er is
controle.
o Er is voldoende zeep en/of handgels aanwezig.
Algemeen
o Het is absoluut niet de bedoeling om leerlingen/schoolpersoneel
hun temperatuur preventief te meten bij het binnenkomen van de
school.
o Lokalen en lessen
▪ Organiseren van lessen in open lucht wordt aangeraden.
▪ In de klas is 4m² per leerling geen vereiste.
▪ Vaste plaatsen in de klas ten zeerste aangeraden. Bij een
besmette leerling moeten dan enkel de naaste buren in
quarantaine.
▪ Zorg voor 1,50 m afstand tussen leerkracht en dichtste
leerling zodat de leerkracht vooraan in de klas zonder
mondmasker mag lesgeven.
▪ Laat deuren zoveel mogelijk open staan.
o Speeltijd
▪ Normale werking
o Lunchpauze
▪ Zorg dat leerlingen hun handen ontsmetten / wassen
vooraleer de eetzaal binnen te gaan.
▪ Personeelsleden die eten / drinken bedienen, dragen een
mondmasker en wassen of ontsmetten regelmatig de
handen.
▪ Vermijd dat leerlingen uit eenzelfde bak of stapel hun
bestek en bord moeten nemen.
▪ Zorg er op school voor dat een personeelslid indien
nodig water kan (bij)vullen
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▪ Normale werking tijdens lunchpauze.
Voor- en naschoolse opvang
o Gewone werking.
o Opvang binnen de school volgt de veiligheidsvoorschriften uit het
draaiboek Onderwijs.
o Opvang in lokalen buiten de school volgt de
veiligheidsvoorschriften uit het draaiboek Agentschap Opgroeien.
Sanitair
o Voorzie alternatieve mogelijkheden voor handgygiëne (extra
wasbekkens, handgeldispensers, …).
o Gebruik uitsluitend papieren zakdoekjes.
Extra-Murosactiviteiten
o Extra-Murosactiviteiten (incl. zwemmen) kunnen doorgaan,
volwassenen passen veiligheidsmaatregelen toe in contacten met
volwassenen volgens de regels die dan gelden.
Leerlingenstromen
o Voer eenrichtingsverkeer in. Indien niet mogelijk, werk dan met
voorrangsregels.
o Start op de speelplaats en laat de leerlingen klas per klas de
binnengaan.
o Leerlingen hebben in de klas een vaste plaats.
o Wie achterin de klas zit, gaat eerst binnen. Wie voorin de klas zit,
gaat eerst buiten.
Ouderstromen
o Ouders zijn welkom op school mits inachtname van de fysieke
afstand en mondmaskerplicht.
o Voorzie eventueel markeringen aan de schoolpoort; spreek af dat
ouders en kinderen uit dezelfde richting aankomen en in de
andere richting doorstappen.
o Laat kinderen aan de poort afzetten en ophalen en/of werk met
een gespreid systeem.
Secretariaat
o Voorzie plexiglas aan de balie.
Evacuatie
o Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot het houden van
fysieke afstand.
Ventilatie
o Verhoog de ventilatie: gezondheid gaat voor op thermisch
comfort.
▪ Minimum 3 keer per dag de ramen open gedurende
minstens 15 minuten. Ook 's winters!
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Zet je de deur van je lokaal open?
Zorg dan voor verse lucht door de buitendeur open te
laten.
Nog beter is permanent ventileren via ventilatieroosters,
een mechanisch ventilatiesysteem of ramen op kiepstand.

Onderhoud
o Maak een hygiëneplan op voor reinigen van lokalen, meubilair,
toestellen, high-touchoppervlakken.
o Onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen hangt af van de
intensiteit van gebruik.
▪ Richtlijn: sanitair minstens 2 maal per dag; klaslokalen elke
dag.
▪ Aandacht voor tafels en stoelen.
▪ Specifieke aandacht voor alles wat aangeraakt wordt:
klinken, schakelaars, knoppen, trapleuningen,
toetsenborden, tablets, telefoons, …
▪ Inschakelen van personeel en leerlingen bij het onderhoud
van de eigen werkplek kan tijdelijk als blijkt dat
alternatieven onmogelijk zijn en na duidelijke instructies.
▪ Desinfecteren is enkel nodig bij (vermoeden van) infecties.
Toegang voor derden
o Derden zijn toegelaten op school mits het dragen van een
mondmasker en de afstand te behouden.

