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Mondmaskerplicht De mondmaskerplicht vervalt binnen de klasruimte wanneer leerlingen neerzitten. Van zodra de leerlingen zich 
in de schoolgebouwen verplaatsen, wordt het mondmasker opnieuw opgezet. Ook tijdens sportactiviteiten 
moet het mondmasker niet worden gedragen.  

Tijdens de speeltijd is er geen mondmaskerplicht. We vragen wel om zoveel mogelijk de social distance te  
respecteren. 
 

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). 

 

Social distance De social distance (1.5 meter) wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. 
 

Verluchting ▪ In lokalen met mechanische verluchting: ramen steeds op kip tijdens de les, deuren dicht. Tussen de 
leswissel mogen de ramen enkele minuten open als de ramen volledig open kunnen. De ventilatie is ook 
afgestemd op de coronavereisten. 

▪ In alle andere lokalen: ramen steeds op kip tijdens de les, deuren dicht. Tussen de leswissel de ramen 
helemaal openzetten voor enkele minuten. 
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Lockers/werkkoffers/praktijklokalen ▪ Leerlingen werken maximaal met eigen middelen. We proberen zo weinig mogelijk machines en 
arbeidsmiddelen door verschillende leerlingen te laten bedienen.  
 

Spreiding leerlingenstromen ▪ De lesdag start en eindigt volgens het lessenrooster behalve in de tweede graad. De leerlingen in de tweede 
graad hebben geen namiddagpauze en beëindigen de lesdag 10 minuten eerder. 

▪ Er geldt een circulatieplan in elk gebouw. De leerlingen ontvangen hierrond op de eerste schooldag meer 
informatie. 

▪ Leerlingen komen de school binnen en verlaten deze via de poort Waaiberg of Alexianenweg. Leerlingen met 
de fiets komen steeds via de poort Waaiberg. De fietsen worden bij de inkom of in de fietsenstalling derde 
graad gestald. 

Versoepeling studie-uren We behouden de soepele regeling rond studie. Voor zover er geen opdracht voorzien wordt mogen leerlingen 
die het laatste lesuur studie hebben vroeger vertrekken mits ouders hiervoor toestemming gegeven hebben. 
Leerlingen en ouders ontvangen hiervan steeds een bericht van het secretariaat via Smartschool met 
aanduiding van het concrete vak en lesuur. 
 

Lunchpauzes ▪ De leerlingen mogen tijdens de lunchpauzes de school verlaten volgens de geldende afspraken. 
▪ De leerlingen die de school niet verlaten eten, per klasgroep, in de refter. De leerlingen van de tweede graad 

eten in de refter van de tweede en derde graad, de leerlingen van de derde graad in de refter van de derde 
graad.  

▪ Leerlingen zitten steeds naast dezelfde medeleerlingen. 
▪ Het mondmasker mag uitsluitend worden afgezet tijdens het eten.  
▪ Leerlingen zetten het mondmasker na het eten terug op, evenals tijdens het rondlopen in het lokaal/refter. 

 

Vaste zitplaatsen 
 

Leerlingen krijgen een vaste zitplaats in de klas. Tijdens de praktijklessen in de praktijklokalen werken zoveel 
mogelijk dezelfde leerlingen samen.  
 

Beperking niet-essentiële derden Ouders zetten hun kinderen af aan de schoolpoort. Ze dragen een dragen een mondmasker bij het brengen en 
halen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden. 
 

 


