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Beste leerlingen 
Beste ouders 
 
 
 
 
Volgende week dinsdag start het nieuwe schooljaar. Zoals jullie wellicht reeds in de media kon vernemen, 
mogen alle leerlingen opnieuw naar school komen.  
 
Wij zijn heel blij dat we jullie zoon/dochter opnieuw op school mogen verwelkomen. Anderzijds willen we 
het risico op besmetting met het coronavirus op school zoveel mogelijk beperken en streven we naar een 
school als ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers. 
 
De code ‘geel’ waarin we starten betekent concreet dat er een laag risico is op besmettingen waardoor er 
een verhoogde waakzaamheid aangewezen is. Er zijn dan ook een aantal veiligheidsmaatregelen van 
toepassing, die we in dit document uiteenzetten. 
 
De informatie in deze documenten is gebaseerd op de informatie die we vandaag hebben. Wij volgen de 
richtlijnen vanuit de overheid continu op en we houden jullie uiteraard op de hoogte van alle wijzigingen.  
 
We hopen dat we jullie met dit document voldoende geïnformeerd hebben zodat jullie het schooljaar met 
een gerust gevoel kunnen starten. Mochten jullie na het lezen nog vragen hebben, kunnen jullie steeds bij 
ons terecht. 
 
Wij kijken alvast uit naar jullie komst.  
 
Wij wensen jullie veel succes en goede moed bij de opstart en wensen jullie een fijn schooljaar !  
 
 
 
 
 
 
Liesbeth Hellemans       Kristel Calders 
Directeur derde graad       Graadcoördinator derde graad 
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OPSTART 1 SEPTEMBER 2020 

 
 
 
A. BASISREGELS CODE GEEL 
 

 
 

 Geen fysiek contact (hand geven, schouderklopjes …) 

 Maximaal social distancing bij alle contacten 

 Mondmaskerplicht 

 Handhygiëne 

 Beperking van aanwezigheid op school van niet-essentiële derden 

 Geen buitenschoolse activiteiten 
 

 
 
B. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

 
 
B.1. Wie volgt les op school ? 
Alle leerlingen volgen les op school en dit gedurende 5 dagen per week.  
 
 
B.2. Lesrooster 
Er wordt voor elke klas een gewoon lesrooster opgesteld. Dit lesrooster wordt opgeladen in Smartschool. 
Opdrachten, taken, toetsen, … worden via dit lesrooster meegedeeld.  
 
 
B.3. Mondmaskers 
Er geldt op school een algemene mondmaskerplicht. Elke leerling draagt het mondmasker binnen het 
schooldomein (in de klas, tijdens de praktijklessen, in een gesprek met de leerkracht, leerlingbegeleiding, 
op het secretariaat, …) behalve   

 tijdens pauzemomenten in open lucht 
 tijdens sportactiviteiten 
 op grond van medische aandoeningen 

 
Leerlingen die weigeren om een mondmasker te dragen moeten de school verlaten. We contacteren dan 
de ouders.  
 
We verwachten dat elke leerling zelf een mondmasker voorziet. Je voorziet ook best een 
reservemondmasker.  
 
Meer informatie rond het gebruik van een mondmasker kan je vinden op 

□ https://www.youtube.com/watch?v=x6SZVGBwVu8&feature=youtu.be 

Laag risico 
 

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. 
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□ https://maakjemondmasker.be/pdf/mondmasker-latest.pdf (blz. 4 en 5) 
□ https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/ 

We vragen dat elke ouder het gebruik van het mondmasker voor de start van de lessen aan uw 
zoon/dochter toelicht. Het mondmasker dient ook dagelijks gewassen te worden op minstens 60 °, waarna 
u het overstrijkt met een stoomstrijkijzer. Je weekt het mondmasker in kokend water gedurende 10 min. 
of u wast het mee met de kookwas.   
 
 
B.4. Handen wassen en handgel 
Handhygiëne is zeer belangrijk. Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om 
besmetting te voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45 - 60 seconden. De handen 
worden afgedroogd met papieren wegwerpdoekjes. 
In de lokalen met lavabo heeft handen wassen de voorkeur. In de lokalen waar er geen lavabo is, voorzien 
we handgel. De handgel vervangt dan het handen wassen. 
 
We voorzien handhygiëne 

 bij het betreden van de school. 
 bij het binnenkomen van de klas  
 na toiletbezoek. 
 voor de maaltijd. 
 voor het verlaten van de school. 
 na het hoesten, snuiten of niezen. 
 na bedienen van machines (praktijklessen). 

 
 
B.5. Schoonmaak  
Op het einde van de lesdag maakt elke leerling zijn/haar bank en stoel proper. We stellen daarvoor papieren 
doekjes en een spray ter beschikking. De doekjes mogen rechtstreeks in de vuilnismand. Een en ander 
gebeurt ook voor het gebruik van materiaal, computers … (zie onder de specifieke hoofdingen). 
Het poetspersoneel zorgt voor extra poetsbeurten waar dit wordt vereist.  
 
 
B.6. Het schooldomein betreden en verlaten 
De leerlingen betreden en verlaten het schooldomein via de grote poort, kant Waaiberg behalve ’s middags. 
Tijdens de middagspeeltijd verlaten de leerlingen van de derde graad het schooldomein via de grote poort, 
kant ‘Waaiberg’ en komen ze het schooldomein opnieuw binnen via de poort ‘L-blok tweede graad’ 
 
De poort Alexianenweg blijft dicht. Er gelden strikte hygiënemaatregelen bij het betreden en verlaten van 
de school. Je vindt deze in de het ‘ stappenplan veilige lesdag’.  
 
Leerlingen die te laat op school aankomen gaan rechtstreeks naar het secretariaat, met hun mondmasker 
op. Ze reinigen daar hun handen en worden door een secretariaatsmedewerker naar hun klas gebracht. 
 
 
B.7. Fietsenstalling 
Fietsers in de derde graad plaatsen hun fiets in de fietsenstalling ‘derde graad’ (kant Sterretjes). De 
leerlingen gaan zo snel mogelijk naar de speelplaats en blijven niet aan de fietsenstalling staan. 
 
 
 
 

about:blank
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
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B.8.  Ophalen van leerlingen op de speelplaats  
De leerlingen van het 6de en 7de jaar die les hebben in de I-blok mogen alleen naar hun klaslokaal gaan, met 
inachtneming van de veiligheidsmaatregelen en de afspraken vermeld in het circulatieplan en het 
‘Stappenplan veilige lesdag’. 
 
Alle andere leerlingen mogen niet alleen naar hun klas. Het circulatieplan is voor hen niet van toepassing. 
Dit betekent concreet dat de leerkracht de leerlingen ophaalt op de speelplaats. De leerlingen verzamelen 
bij hun klasnaam. Elke leerling gaat klas per klas naar zijn/haar klaslokaal. De leerling wacht tot de rij die 
het dichtst bij de I- blok staat vertrokken is. De klasgroep vertrekt via de trap kant refter.  
 
 
B.9. Eenrichtingsverkeer 
We hanteren in alle gangen éénrichtingsverkeer. Dit wordt met een signalisatie aangegeven. 
 
 
B.10. Een lokaal binnen- en buitengaan 
Er zijn specifieke maatregelen om een lokaal binnen en buiten te gaan. Je vindt deze in het ‘Stappenplan 
veilige lesdag’.  De leerlingen moeten deze maatregelen altijd respecteren. Jassen hangen in het klaslokaal 
op de stoel van de leerling.  
 
 
B.11. Tijdens de lessen  
Tijdens de lessen worden, in de klassen zonder een ventilatiesysteem,  de ramen regelmatig open gezet om 
ventilatie te creëren. Ook het ventilatiesysteem zal worden aangepast zoals vereist. Andere (niet-
brandwerende) deuren houden we eveneens zoveel mogelijk geopend.  
 
 
B.12. Pauzes 
Tijdens de pauze mogen de leerlingen naar de speelplaats. De leerlingen dienen dan geen mondmasker te 
dragen. Ze proberen wel zoveel mogelijk de social distancing te respecteren. De toezichthoudende 
leerkrachten zien hierop toe.   
 
 
B.13. Lunchpauze 
De leerlingen van de derde graad mogen tijdens de lunchpauze de school verlaten, tenzij de ouders hiervoor 
geen toestemming geven (via het formulier Leerlinggegevens dat op de eerste schooldag wordt 
meegegeven). 
 
Leerlingen die op school eten lunchen in 2 shiften gespreid over 2 refters, nl. van 12 u tot 12.25 u en van 
12.25 u tot 12.50 u. De leerlingen krijgen via Smartschool informatie in welke shift/refter ze lunchen. 
Leerlingen mogen ook buiten eten, er worden hiervoor een aantal tafels ter beschikking gesteld. 
 
Het mondmasker mag af tijdens het eten. Voor de verplaatsingen in het lokaal/de refter moet het terug 
worden opgezet. Na de lunchpauze gaan de leerlingen naar buiten conform de maatregelen rond het 
verlaten van een lokaal.   
 
 
B.14. Toiletbezoek  
De leerlingen gaan naar het toilet tijdens de pauze. Er mogen max. zoveel leerlingen in de toiletten als er 
lavabo’s zijn. De andere leerlingen wachten buiten, rekening houdend met social distancing. Voor en na het 
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toiletbezoek moeten de handen gereinigd worden. De toiletdeksels moeten dicht zijn als er wordt 
doorgespoeld. 
 
De toiletten op de verdiepingen van de I-blok worden ontoegankelijk gemaakt. 
Leerlingen mogen in principe tijdens de les niet naar het toilet. Mochten leerlingen toch naar het toilet 
moeten, dienen zij naar de toiletten op de speelplaats te gaan. Zij verlaten de klas volgens de beschreven 
principes, ze komen mogelijks immers andere leerlingen tegen. 
 
 
B.15. Afwezigheden en ziekte 
De afwezigheden moeten zoals gebruikelijk worden geregistreerd.  
 
Leerlingen die ziek zijn blijven thuis en bezorgen de school een ziektebriefje. Leerlingen die vaak afwezig 
zijn, worden zoals gebruikelijk opgevolgd door leerlingbegeleiding, samen met de klasleerkracht. Je wordt 
als ouder dan gecontacteerd. Je kan meer informatie vinden op https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf 
 
 
B.16. Lockers/werkkoffers/praktijklokalen 
Leerlingen kunnen een locker huren, ze betalen hiervoor een waarborg van 10 euro. Tijdens de 2de week 
van september kan een brief met inschrijvingsformulier op het secretariaat afgehaald worden. Met deze 
inschrijvingsstrook en de waarborg van 10 euro ga je naar het secretariaat (mevrouw Choumina). Je 
ontvangt dan een sleutel voor een locker.  
 
Praktijklokalen: 
• Lockers in de praktijkruimtes mogen niet gedeeld worden. De leerlingen nemen hun werkkleding 

dagelijks mee naar huis en wassen deze op minstens 60°.  
• De ateliers, werkposten, handvatten, bedieningspanelen … worden goed gereinigd. 
• Leerlingen werken maximaal met eigen middelen. We proberen zo weinig mogelijk machines en 

arbeidsmiddelen door verschillende leerlingen te laten bedienen.  
• Leerlingen houden voldoende afstand bij het ophalen van materialen en in de kleedkamer. 
 
 
B.17. Studie 
Bij afwezigheid van een leerkracht zitten de leerlingen in de refter en/of hun klaslokaal onder toezicht van 
een begeleidende leerkracht. Als ze de studie verlaten, reinigen ze de gebruikte tafel en stoel. We voorzien 
reinigingsmateriaal. 
 
 
B.18. Computergebruik 
Leerlingen mogen met een laptop van de school werken. Ze reinigen deze na gebruik met het voorziene 
materiaal. We stellen daarvoor papieren doekjes en een spray ter beschikking. 
 
Leerlingen mogen hun eigen laptop mee naar school brengen. Ze werken dan via BYOD. Ze kunnen contact 
opnemen met Nick Dehennin om hun inloggegevens te ontvangen (e-mailadres en paswoord). De 
leerlingen maken met een eigen toestel verbinding met het Via-BYOD-Leerlingen-netwerk. Let wel op: 
eventuele schade aan de laptop wordt niet vergoed door de schoolverzekering. 

 
Leerlingen komen met een 100 % opgeladen laptop op school. Er zijn in elk lokaal wel oplaadpunten, maar 
dit verhoogt struikelgevaar en vraagt weer bijkomende handelingen. 
 
 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
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B.19. Secretariaat 
Het ondersteunend personeel werkt in het normale regime. Er wordt een plexiglazen wand geplaatst aan 
de balie. Leerlingen mogen enkel langs die kant met het secretariaat contact opnemen en dragen steeds 
een mondmasker.  
 
 
B.20. Externen/ouders in de school/infomoment 
Ouders en externen zijn niet toegelaten op school tenzij ze ‘essentieel’ zijn. Gesprekken kunnen online of 
telefonisch gevoerd worden. Leerlingen worden aan de schoolpoort afgezet en opgehaald. 
 
Het infomoment voor de nieuwe leerlingen/stage/GIP van 12 september ek. gaat online door. We bezorgen 
hierrond nog bijkomende informatie. 
 
 
B.21. Communicatie en informatie ouders en leerlingen 
Er wordt over alle maatregelen en richtlijnen gecommuniceerd via Smartschool.   
We zorgen ook voor affiches rond social distancing, hygiëne en het gebruik van mondmaskers. 
 
 
 
C. PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 
 
Bij een aantal leerlingen heerst er een grote ongerustheid rond hun veiligheid. We proberen onze 
leerlingen hierin zo veel mogelijk gerust te stellen en te begeleiden. Leerlingen kunnen steeds terecht 
bij hun klasleerkracht en bij leerlingbegleiding. 
 
De opvolging door de ondersteuners (ONWOB) loopt door. De ondersteuner spreekt dit af via 
leerlingbegeleiding en contacteert de ouders. We voorzien een afzonderlijk lokaal met voldoende afstand. 
Alle veiligheidsmaatregelen moeten in acht worden genomen. 
 
We blijven uiteraard ook verder samenwerken met het CLB waar nodig.  

Als leerlingen nood hebben aan een gesprek, maar dit liever niet met leerlingbegeleiding willen voeren, 
kunnen ze ook steeds terecht bij 

 CLB: clbchat.be of telefonisch via 016/813105 
 AWEL: awel.be 
 Overkop-huis: overkop.be/chat 
 Wat wat: https://www.watwat.be/corona 
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WAT VERWACHTEN WIJ VAN U ALS OUDER? 
 

 
 Praat met uw zoon/dochter. Stel hem/haar gerust dat hij/zij weer veilig naar school kan.  

 

 Bereid uw zoon/dochter voor: via welke weg gaat hij/zij naar school, wat moet hij/zij doen op de 
bus of trein. 
 

 Bespreek voor de opstart de inhoud van deze brief met uw zoon/dochter. 
 

 Leg uw zoon/dochter de essentiële hygiënemaatregelen uit (niezen in de arm, handen wassen, het 
gebruik van handgel, …). 

 

 Leg uw zoon/dochter het belang en gebruik van een mondmasker uit. 
 

 Was het mondmasker van uw zoon/dochter dagelijks op minstens 60 ° en overstrijk het met een 
stoomstrijkijzer of week het mondmasker in een pot kokend water gedurende 10 minuten of was 
het mondmasker mee met de kookwas. 
 

 Voorzie een reservemondmasker voor uw zoon/dochter. 
 

 Was de werkkleding van uw zoon/dochter dagelijks minstens op 60 °. 
 

 Kom zelf niet binnen het schooldomein. 
 

 Draag een mondmasker als u uw zoon/dochter naar school brengt of afhaalt. 
 

 Zet uw zoon/dochter af of haal hem/haar op aan de ingang of uitgang van de school.  
 

 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en leerlingen. 
 

 Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Wil u praten met iemand van het schoolteam ?  
Contacteer de klasleerkracht of leerlingbegeleiding bij bezorgheden rond uw zoon/dochter. Dit kan 
via een Smartschoolbericht. 
 

 Contacteer de school als uw zoon/dochter ziek is (telefonisch of via een Smartschoolbericht). 


