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Algemene verplichtingen 

Maximum 

 

 

 

 

  

14 personen 

*De veiligheid voor de leerlingen en de leerkrachten is de absolute prioriteit 

en de absolute basisvoorwaarde. 

*Risicoanalyse: uitgevoerd door directeur/ gemeentelijke preventieadviseur/ 

preventieadviseur scholengroep 24/ niet enkel fysieke veiligheid, maar ook 

mentale gezondheid 

*Hygiëneplan: opgesteld door directeur ism onderhoudspersoneel 

*Instructies: personeel en leerlingen duidelijk instructies geven bij besmetting 

*Social distancing en handhygiëne  

*Lange periode: hou rekening met de lange periode waarin de leerlingen en 

personeel elkaar niet gezien hebben ( ook in kader van social distancing net 

na de heropstart)  



Fysieke organisatie 
Combinatie van 3 essentiële maatregelen 

Maximum 

 

 

 

 

  

Per klas  

Minimum  

1,5m 

Contactbubbels per klas  

Social distancing bewaren – ‘anderhalvemeteren’ 

Gebruik van mondmaskers 



Algemene handhygiëne 

 Bij het betreden van de school 

 Bij het binnenkomen van de school (na de speeltijd) 

 Na ieder toiletbezoek 

 Voor de maaltijd 

 Na het hoesten/niezen 

 Bij het verlaten van de school 

 Er wordt gevraagd aan alle ouders om een zeepje en 

kleenex te voorzien voor hun eigen kind. Uiteraard blijft dit 

ook aanwezig op school mocht de leerling dit niet mee 

hebben. 

Fysieke organisatie 



 Kleuters gebruiken de toiletten in de gang van de kleuters. 

 L1, L2, L3, L4, L5, L6 gebruiken de toiletten alternerend in 

de overdekte speelzaal van het lager. 

 Toiletten, urinoirs en wastafels zijn afgezet volgens de 

social distancing.  Voor de toiletruimtes zijn markeringen 

geplaatst om afstand te houden. 

 Toiletten, urinoirs en wastafels worden gereinigd na elk 

gebruik (zie schema gefaseerd toiletgebruik). 

 Affiches zijn geplaatst naar handhygiëne en hoe 

doorspoelen. 

Bezoek aan de toiletten 

Fysieke organisatie 



Traject van éénrichtingsverkeer op het schoolterrein 

 Rechterzijde gebouw: rechts binnen, links buiten. 

 Linkerzijde gebouw: binnen via de ingang, buiten via de 

overdekte speelzaal lager. 

 Het traject staat uitgestippeld met wegmarkeringen op de 

grond en is afgebakend met dranghekkens. 

Fysieke organisatie 



Ventilatie van de gebouwen 

 Alle deuren blijven open, alsook de buitendeuren. 

 Bij elke speeltijd worden de ramen open gezet.  

Fysieke organisatie 



 1 leerkracht per klas - eventueel met een stagiair(e) 

 Contactbubbels per klas  

 Per kind een ruimte van 4m²  valt weg, maar de stoelen 

en tafels staan nog zeer ruim uit elkaar.  

 Per leerkracht een ruimte van 8m²  vervalt  

In het klaslokaal 

Fysieke organisatie 



Ondersteuning in de klas 

 Social distancing handhaven. 

 Mondmaskers verplicht, afgewisseld met face shield. 

 Kinderen krijgen hun vaste plaats en blijven op hun plaats.  

De leerkracht verplaatst zich in de klas. 

 Boekentassen gaan mee in de klas en worden onder de 

stoel geplaatst. 

 Alle banken zijn gemarkeerd met een kleur.  Dit kleur komt 

terug aan de kapstok en in de gang.  Zo weten de kinderen 

welke plaats ze moeten innemen. 

Fysieke organisatie 



Gebruik van lerarenkamer 

 Plaats voor 4 leerkrachten.  

 De stoelen zijn weggenomen om de nodige afstand te 

kunnen houden. 

 Behoud een vaste plaats. 

 Na gebruik van kopieerapparaat het scherm en 

toetsenbord ontsmetten. 

Fysieke organisatie 



Secretariaat en bureau van de directeur 

 Affiche aan de deur: maximum 1 persoon 

 De bureaus zijn afgezet met een traphekje.  

 Beperkt bezoek van leerlingen en leerkrachten (maximum 

1 persoon aanwezig per bureau). 

 De deuren worden open gezet.  

Fysieke organisatie 



Zieke kinderen en personeel 
Wanneer een leerling ziek is: 

 Blijft hij/zij thuis. 

 Er hoeft geen registratie te gebeuren. 

 Een ‘risico’-leerling blijft thuis en volgt verder 

afstandsonderwijs. 

Wanneer een leerkracht ziek is: 

 Blijft hij/zij thuis.  

 Verwittigt onmiddellijk de directeur en huisarts. 

 Ga in quarantaine. 

 

Heeft één van de huisgenoten COVID19: verwittig de school 

onmiddellijk! 

  



Wie ziek wordt op school 

Wanneer een leerling ziek wordt op school: 

 Breng de leerling naar het secretariaat/bureau van de directeur.  

 De ouders worden onmiddellijk verwittigd en aangespoord om 

het kind onmiddellijk te komen halen. 

 Houd afstand. 

 Meet zeker de temperatuur. 

 Bij afname/verzorging: steeds handschoenen dragen! 

Heeft één van de huisgenoten COVID19: verwittig de school 

onmiddellijk! 

  



Heropstart klassen & lessen  
  1ste 

leerjaar  

2de  

leerjaar 

3de  

leerjaar  

4de  

leerjaar  

5de  

leerjaar  

6de  

leerjaar  

Aanvang  8u25 8u30 8u35 8u40 8u45  8u45  

 De kinderen worden afgezet aan de schoolpoort (links). 

 De uren moeten gerespecteerd worden.  

 De kinderen gaan onmiddellijk naar de klas. 

 Directeur en secretariaat zijn aanwezig in de gangen en aan de poorten. 

Toilet 

bezoek  
09u5010u00  

11u1511u20 

13u5014u00 

10u0010u10 

11u2011u30 

14u0014u10 

10u1010u20 

11u4011u50   

14u1014u20 

10u2010u30 

11u5012u00 

14u2014u30 

10u3510u40 

12u2012u30 

14u3514u40 

10u3010u35 

12u1012u20 

14u3014u35 

Speeltijd  

 
10u0010u10 

11u3012u00  

14u0014u10 

10u1010u20 

11u3012u00 

14u1014u20 

10u2010u30 

12u0012u30 

14u2014u30 

10u3010u40  

12u0012u30 

14u3014u40 

10u4010u50 

12u3013u00 

14u4014u50 

10u4010u50 

12u3013u00 

14u4014u50 

 Elke bubbel mag zich vrij begeven op de speelplaats. Deel gras – deel speelplaats                                  

( alternerend)  

 Iedereen eet in zijn klas. Boterhammen en drankjes voorzien van thuis. Er worden geen warme 

maaltijden meer aangeboden tot het einde van het schooljaar.  

 UIT via de speelzaal, IN via de voorkant school.  

 5 

juni  



Heropstart klassen & lessen 

  1ste 

leerjaar  

2de  

leerjaar 

3de 

leerjaar 

4de 

leerjaar  

5de 

leerjaar  

6de 

leerjaar  
Opvang in 

eigen 

bubbel   

 Na schooltijd komt de opvangjuf  en wordt er buiten gespeeld met respect voor de eigen bubbels. 

Afhalen na 

school  
15u50  
( op vrijdag)  

14u50 

15u55 
( op vrijdag)  

15u55 

16u00 
( op vrijdag)  

15u00 

16u05  
( op vrijdag)  

15u05 

16u10 
( op vrijdag)  

15u10 

 

16u10 
( op vrijdag)  

15u10 

 Kinderen worden afgehaald aan de grote poort (links) met begeleiding van de leerkracht, 

directeur en secretariaat. 

 Hier wordt ook gevraagd om het uur te respecteren.  

 De ouders wachten in hun voorgetekend vakje om afstand te bewaren 

 Op woensdag is er geen les ( enkel voor het 5de leerjaar). Er is op geen enkel moment nog 

noodopvang voorzien.  



Heropstart klassen & lessen 

  1ste 

leerjaar  

2de  

leerjaar 

3de 

leerjaar 

4de 

leerjaar  

5de 

leerjaar  

6de 

leerjaar  
Welke dagen? Maandag, 

dinsdag, 

donderdag, 

vrijdag 

Maandag, 

dinsdag, 

donderdag, 

vrijdag 

Maandag, 

dinsdag, 

donderdag, 

vrijdag 

Maandag, 

dinsdag, 

donderdag, 

vrijdag 

Dinsdag, 

woensdag, 

vrijdag  

Maandag en 

donderdag, 

vrijdag 

Lokalen 1ste leerlaar 2de leerjaar 3de leerjaar  4de leerjaar  5de leerjaar 6de leerjaar 

Beschikbare 

Leerkrachten 

Juf  Charlotte 

Juf  Eveline 

(stagiaire) 

Juf  Sofie 

 

Juf  Trui Juf  Conny  Meester Rudy 

Juf  Jolien  

Juf  Jolien 

 



Heropstart klassen & lessen 
Leerstof  en specifieke informatie 

1ste 

2de   

3de  

4de  

LEERJAAR 

 Klastitularis onderricht wiskunde en taal. In de namiddag wordt er WO, 

bewegingsopvoeding en muzische vorming gegeven. 

  Er wordt voor muzische vorming zo weinig mogelijk materiaal gebruikt 

(ontsmetting)  

 Er wordt geen les gegeven op woensdag. Er is ook geen noodopvang 

voorzien. De onderrichtingen omtrent hygiëne en ontsmetting zijn zo 

groot zodat we op woensdag tijd nodig hebben om dit extra te doen.  

 Er is ook geen leerkracht meer vrij om noodopvang te voorzien.  

 Juf  Kathleen mag niet bij de leerlingen staan. Zij wordt ingeschakeld ter 

ondersteuning van de leerkrachten.  

 De uren levensbeschouwelijk worden momenteel niet gegeven. 

 huisgenoten COVID19: verwittig de school onmiddellijk! 

  



Heropstart klassen & lessen 
Leerstof  en specifieke informatie 

5de 

6de 

LEERJAAR 

 De leerlingen van het 6de leerjaar krijgen 3 volle dagen les van hun 

klastitularis. De andere momenten volgen ze verder thuisonderwijs.                   

( maandag, donderdag, vrijdag) 

 De leerlingen van het 5de leerjaar krijgen 2,5 dagen les van hun klastitularis. 

De andere momenten volgen ze verder thuisonderwijs. ( dinsdag, woensdag, 

vrijdag) 

 De Klastitularis onderricht één dag en geeft dan de verwerkingsbundel mee 

voor de volgende dag(en)  thuis.  

 De leerlingen van het 5de leerjaar krijgen op dinsdag en vrijdag les van 

meester Rudy, op woensdagvoormiddag van juf  Jolien.  



Volledige start 
Voor kleuters 

 Kleuters die naar de klas komen worden ondergebracht 

door juf  Stefanie ( Peuter + K1), juf  Caroline ( K2), juf  

Lobke en juf  Cien ( K3). De speeltijden worden gesplitst 

per klas.  

 Uiteraard kunnen kleuters op andere momenten ook naar 

het toilet. Er wordt telkens ontsmet na toiletbezoek. 

 Deze groepen spelen op de kleuterspeelplaats. 

 Iedereen eet zijn klas. Er worden geen warme maaltijden 

meer voorzien tot het einde van het schooljaar. 

Boterhammen en drankjes meebrengen van thuis.  

 



Speeltijden en toiletbezoek  
Voor kleuters.  

  Peuters +  

1ste kleuter 

2de kleuter  3de kleuter  

Toiletbezoek  10u0010u10  

11u5012u00  

13u5014u00 

10u1010u20 

12u2012u30   

14u0014u10  

10u2010u30  

12u5013u00  

14u1014u20  

Speeltijd  10u1010u20 

12u0012u30 

14u0014u10 

10u2010u30  

12u3013u00 

  14u1014u20   

10u3010u40 

13u0013u30 

14u2014u30  
 Elke bubbel mag zich vrij begeven op de speelplaats omdat ze alleen zijn op de speelplaats. 

 UIT via de speelzaal, IN via de voorkant school. 



Extra informatie 

Wie voor- en naschoolse 

opvang   

Klas  Waar?  

Ilse Tyncke  

Sylvie Caen  

Kleuters  Speelplaats kleuter  

Opvang  

Marie- Christine  L1, L2, L3, L4, L5, 

L6  

Speelplaats lager  

Overdekte speelzaal  

Voor- en naschoolse opvang  



Plan van de school 

IN UIT IN UIT 


