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INFORMATIEFICHE – PREVENTIEMAATREGELEN TER VOORKOMING COVID-19
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is voor onze scholengemeenschap een
absolute topprioriteit. We laten deze te allen tijde primeren boven alle andere zaken.
In volgend overzicht brengen wij jullie graag op de hoogte van de van kracht zijnde
preventiemaatregelen binnen onze scholen.
We verzoeken jullie om deze door te nemen en met uw kind(eren) te bespreken. Bij de eerste
schooldag zullen de leerkrachten dit nogmaals samen herhalen met de leerlingen.
Deze brochure is een dynamisch document en kan worden aangepast in de tijd, onder andere
wanneer er maatregelen door de overheid worden opgelegd. Telkens er iets wijzigt in dit
document wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

1. Hygiënemaatregelen
1.1 Social distance
Het opzet van social distance is om de kans op contact tussen personen die geïnfecteerd
zijn en anderen te verminderen en zo het verspreiden van de ziekte te minimaliseren.
Social distancing krijgt als collectief beschermingsmiddel steeds de voorkeur.
- In de kleuterklas is dit tussen leerkracht en kleuter niet nodig.
- In de lagere school dient de social distance tussen leerkracht en leerlingen wel te
worden toegepast, maar niet tussen leerlingen onderling.
- Op de speelplaats is dit niet nodig voor alle leerlingen.
1.2 Handen wassen
Regelmatig en goed de handen wassen is één van de belangrijkste manieren om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zeker in deze periode is het raadzaam om
je hiervan bewust te zijn.
Iedere klas zal een pompje met alcoholgel ter beschikking krijgen. Wanneer je geen
wastafel kan gebruiken (geniet steeds de voorkeur) kan men alcoholgel gebruiken om de
handen te ontsmetten.
De leerkracht heeft deze pomp ter beschikking en zorgt voor het doseren bij iedere
leerling bij het betreden van het klaslokaal. Iedere leerling dient één dosis te krijgen in
zijn/haar handen.
Als school besteden wij uitgebreide aandacht aan het belang van handen wassen. Daarom
verplichten we de personeelsleden en leerlingen om hun handen te wassen/desinfecteren
minimaal op volgende momenten:
-

Bij aanvang van de werktijd (voor het in gebruik nemen van het bureel).
Na iedere speeltijd of middagpauze
Na hoesten of niezen
Na ieder toiletbezoek
Op het einde van de werkdag

-

…

1.3 Mondmaskers
Dragen van mondmaskers is niet verplicht voor leerlingen in het kleuter- en lager
onderwijs. Voor onze leerkrachten zullen er mondmaskers beschikbaar zijn die zij
permanent zullen dragen tijdens hun aanwezigheid op het schooldomein. Een leerkracht
in het kleuteronderwijs mag het mondmasker afnemen als hij/zij als enige volwassene in
het klaslokaal aanwezig is.

2 Aanvangsuren, afzetten en ophalen
2.1 Aanvangsuren
Er zal voorlopig niet worden afgeweken van de normale aanvangs- en einduren.
2.2 Brengen en ophalen
Om de toestroom van leerlingen en ouders te spreiden tijdens de begin- en einduren van
de school zullen de leerlingen op diverse locaties/toegangen mogen worden gebracht. We
vragen om ook daar de social distance van 1,5 meter maximaal te respecteren en per
gezin maximaal 1 begeleidend persoon te voorzien.

3 Speeltijden en middagpauzes
3.1 Speeltijden
We hernemen met de normale tijden voor speeltijden en middagpauzes. De leerlingen
mogen gebruik maken van speeltuigen in open lucht.
3.2 Middagpauzes
Om grotere groepen in refters te vermijden zullen de middagpauzes doorgaan in de
klassen.

4 Circulatie en lokaalgebruik
4.1 Klaslokalen
De leerlingen zullen worden toegewezen aan één lokaal.
Verplaatsingen in de klas en gangen zullen tot een absoluut minimum worden beperkt.
4.2 Circulatie
Er zal slechts in één richting mogen worden gecirculeerd om kruisverkeer te voorkomen.
Waar dit onmogelijk is zal worden gewerkt met voorrangsregels. Er geldt een
mondmaskerplicht voor het personeel tijdens verplaatsingen.

5 Reinigen volgens voorschriften
5.1 Reiniging van de lokalen
Na iedere schooldag zal het meubilair en andere oppervlaktes worden gereinigd volgens
de voorschriften.

5.2 Reiniging sanitair
Minstens twee maal per dag zal het sanitair worden gereinigd volgens de voorschriften
door de poetsdienst van de school.

6 Ziekte of vermoeden van ziekte, risicogroepen, reizen naar een hoogrisicogebied
6.1 Zieke leerlingen
Zieke leerlingen blijven thuis, bij vermoeden van ziekte of vaststellen van verhoging van
hun temperatuur > 37,5° wordt de leerling verwijderd uit de klas en in afzondering gezet
in afwachting van afhaling door de ouders. Thuis wordt een (huis)arts geconsulteerd om
uitsluitsel te krijgen of het kind al dan niet besmet is met het COVID-19 virus. Pas wanneer
de test negatief is wordt het kind terug toegelaten op school. Indien positief getest
worden de richtlijnen van de behandelende arts opgevolgd.
6.2 Zieke personeelsleden
Zieke personeelsleden worden bij vermoeden van ziekte onmiddellijk naar huis gestuurd
en contacteren een (huis)arts om uitsluitsel te krijgen of er al dan niet een besmetting is
met het COVID-19 virus. Pas wanneer de test negatief is wordt het personeelslid terug
toegelaten op school. Indien positief getest worden de richtlijnen van de behandelende
arts opgevolgd.
6.3 Risicogroepen - Leerlingen
Leerlingen die tot de risicogroepen behoren blijven thuis en zullen via afstandsonderwijs
de lessen blijven volgen.
6.4 Risicogroepen – Leerkrachten
Leerkrachten die tot de risicogroepen behoren blijven thuis en zullen via
afstandsonderwijs les geven.
6.5 Terugkeer uit vakantie uit een hoogrisicogebied
Blijf 14 dagen thuis, ook als je coronatest negatief is. Omdat je tot 14 dagen na je dag van
terugkeer nog ziek kunt worden, moet je thuis in isolatie blijven.
Overleg met je huisarts voor een tweede test; na een tweede negatieve test kan je een
paar dagen sneller (na 10 dagen) je isolatie verlaten.

7 Toegang en externen
7.1 Toegang tot de school
Gedurende deze maatregelen is de toegang tot de schooldomeinen voor ALLE niet
essentiële externe partijen verboden. Enkel essentiële externen die strikt noodzakelijk
zijn voor de goede werking van de school zullen worden toegelaten tot het schooldomein.
Voor vragen kan men steeds terecht bij de FESS-dienst.

7.1 Voor- en naschoolse kinderopvang
Ouders die hun kind brengen of ophalen zijn toegelaten op het schooldomein. Zij dienen
bij het betreden van het schooldomein het mondmasker continu te dragen.

8 Overige
8.1 Traktaties
Traktaties uitdelen mag, maar het moet natuurlijk wel veilig blijven. Zorg daarom vooral
voor de nodige handhygiëne. Laat de leerlingen voor de traktatie grondig de handen
wassen met water en zeep of met handgel. In geval van cake of taart, kan de leerkracht –
ook na het reinigen van de handen versnijden, over de bordjes of servetjes verdelen en
uitdelen in de klas.
8.2 Externe schooluitstappen
Extra-murosactiviteiten en het schoolzwemmen kunnen doorgaan, volgens de regels die
in de bredere samenleving gelden. Verplaatsingen met behulp van ouders doen we
voorlopig niet.
8.3 Schoolfeesten
Schoolfeesten en andere groepsgebonden activiteiten worden voorlopig opgeschort.

Mochten er na het lezen van deze instructies nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan u zich
steeds wenden tot de campusdirectie of de preventiedienst.
Deze laatste kan men bereiken via volgende coördinaten:
➔ fess@kosh.be
➔ 014/24.70.80
We wensen iedereen verder een goede gezondheid toe.
Verzorg jezelf en wie je dierbaar is!

