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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 bezorgen wij jullie graag de updates per hoofdstuk betreffende de van 

kracht zijnde preventiemaatregelen binnen onze scholen. 

 

1. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
Het dragen van het mondmasker in de kleuterklassen is voor het onderwijzend personeel 

niet verplicht. Als er een andere volwassene (bijvoorbeeld de kinderverzorgster) de klas 

betreedt, dragen alle volwassenen een mondmasker. 

Voor de leerkrachten van de lagere school verandert er niets. Binnen de klas heeft de 

leerkracht de keuze om ofwel het mondmasker ofwel het gelaatsscherm (deze laatste 

enkel in de eigen zone van 8m²) te dragen tijdens de lessen. 

Dragen van het mondmasker is verplicht voor alle leerkrachten vanaf het moment dat zij 

het schooldomein betreden.  Ook bij het verplaatsen tussen lokalen, in gangen,… dient 

steeds het mondmasker te worden gedragen. Het mondmasker moet steeds op de 

correcte manier op- en af gezet worden. 

2. HYGIËNEMAATREGELEN 

2.1 Social distance 

Social distancing is niet verplicht 
- In het kleuteronderwijs tussen kleuters onderling en tussen personeelsleden 

en kleuters. 
- In het lager onderwijs tussen leerlingen onderling in hun eigen contactbubbel. 
 

3 TOEKOMEN, AFZETTEN EN OPHALEN  

3.1 Toekomen 

Om een spreiding te kunnen garanderen zullen de aanvangs- en einduren per 

leerjaar/contactgroep verschillen. Meer leerlingen op school betekent een uitbreiding van 

de schoolgebonden afspraken. We vragen aan ouders, grootouders… om bij het afhalen 

maximaal de social distance te bewaren 

De specifieke toegangsplaatsen en tijdstippen voor het brengen en ophalen kan u 

terugvinden in de campusgebonden afspraken. 

4 SPEELTIJDEN EN MIDDAGPAUZES 
Om een spreiding te garanderen zullen de speeltijden afwijken voor de verschillende 

klasgroepen. Iedere klasgroep vormt en een contactbubbel, ook op de speelplaats en zal 

een eigen zone op de speelplaats krijgen toegewezen. Deze dient altijd gerespecteerd te 

worden. 



 
 

 

5 CIRCULATIE EN LOKAALGEBRUIK EN SANITAIR 

5.1 Klaslokalen 

De leerlingen zullen worden toegewezen aan één lokaal. 

De verplichte zone van 4m² per leerling vervalt.  

Voor de leerkracht is er nog steeds een veiligheidszone van 8m².  

Verplaatsingen in de gangen, voor toiletbezoek tijdens de lessen, dienen tot een absoluut 

minimum te worden beperkt. 

5.2  Lokalen voor opvang 

De verplichte zone van 4m² per leerling vervalt.  

Verplaatsingen in de gangen, voor toiletbezoek tijdens de lessen, dienen tot een absoluut 

minimum te worden beperkt. 

5.3  Circulatie  

We behouden de afspraak dat er op het schooldomein slechts in één richting mag worden 
gecirculeerd om kruisverkeer te voorkomen. Tijdens iedere circulatie is het dragen van 
een mondmasker verplicht voor het personeel. 
 

6 PROCEDURES BIJ BESMETTING 

6.1 Communicatie door school 

Indien er een vermoeden is van een besmetting zal de school onmiddellijk communiceren 

met de ouders van de betrokken bubbel. 

De maatregelen zullen steeds in overleg met alle betrokken partijen en instanties worden 

opgesteld en zullen afhankelijk zijn van de soort (rechtstreekse of onrechtstreekse) 

contacten die zijn vastgesteld.  

6.2 Communicatie door ouders… 

Indien er een vermoeden of vastgestelde besmetting is, dienen de ouders van de 

betrokken leerling de school onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat we de nodige 

maatregelen kunnen treffen voor leerlingen uit de contactbubbel. 

Mochten er na het lezen van deze instructies nog vragen of onduidelijkheden zijn kan u 
zich steeds wenden tot de campusdirectie of de FESS-dienst via fess@kosh.be 
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