
PREVENTIEPLAN
Corona - september 2020



PANDEMIESCENARIO FASE GEEL
• Alle leerlingen zijn vijf dagen op school.
• Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut 

is, kan worden overgeschakeld naar niveau oranje.
• Algemene corona maatregelen zijn steeds van 

toepassing.



LEERLINGENSTROMEN
• fietsen in Bloemenlei →  les B-kant? → langs Bredabaan!
• leerlingen wachten op de speelplaats (normale 

werking)
• niet samenscholen aan de schoolpoort
• A-zijde: op trap/in gangen →  rechts houden, achter 

elkaar (niet 2 aan 2) 
• onthaal A

– 1-richtingsverkeer 
– max 1 ll.



LEERLINGENSTROMEN
• B-zijde: in- en uitgang via Bredabaan 

– 1-richting, bij leswissel, let op de          !
– bij begin-einde en voor -na pauzes, geen 

1-richting (gebruikelijke weg naar de 
speelplaats)

• Onthaal B tijdens pauze: 1-richting, max 1 ll.
• Gebruik lift - alleen indien noodzakelijk = 

toestemming



KLASLOKALEN
● banken staan uit elkaar
● zet min. 15 min per les enkele 

ramen open
● klaslokaal nooit sluiten
● didactisch materiaal mag 

gewoon gebruikt worden 
(voor/na gebruik handen 
wassen)



KLASLOKALEN
● reinigen banken/stoel na iedere les -> lkr + lln
• reinigen van notebooks na ieder gebruik

– lkr. gaat rond met mr. proper oplossing
en doekjes

– lkr. spuit op de doekjes
– lln. maken notebooks/banken/stoel 

proper
– doekje in vuilbak bij naar buiten gaan



KLASLOKALEN EN LESSEN
● papieren zakdoekjes zijn voorzien i/h lokaal
● lln. werpen zakdoekjes weg in de vuilbak op de 

speelplaats



EXTRA HYGIËNE
• handen ontsmetten voor je gebouw in- en uitgaat
• handen wassen/ontsmetten 

– voor en na gebruik schoolmateriaal
– na lokaalwissel binnen een gebouw
– na gebruik lift
– na wegbrengen notebooks



SANITAIR
• toiletten: max aantal op affiche = aantal lavabo’s, 

overige toiletten zijn op slot, afwisselend geopend
• steeds 1,5 m afstand bewaren
• verplicht handen wassen
• drogen met papieren handdoekjes
• toiletten doorspoelen met gesloten deksel
• toiletbezoek: 1 ll. per lokaal kan klas verlaten 

tijdens de les = wachtrijen vermijden tijdens pauze



MONDMASKER PLICHT VANAF 12 JAAR
Afstandsregel is prioritair aan mondmasker!

• Fysieke afstand 
bewaren => knuffels, 
kusjes, handdrukken 
zijn niet toegelaten

http://www.youtube.com/watch?v=3uc9pjgYpfw


MONDMASKER PLICHT VANAF 12 JAAR
Wanneer/wie dragen?
• voor het betreden schoolgebouw/belsignaal => 

iedereen ook tijdens de les/leswissel
• LO => lln. niet indien verspreid over de zaal of in 

buitenlucht, kleedkamers 1,5m afstand bewaren of 
omkleden opsplitsen

• Pauze in openlucht = lln. niet, lkrn. wél



REFTER LLN

● lln. eten buiten, bij slecht weer in het 
lokaal van het 4e lesuur met lkr.

● brengen eten/drinken mee, evt. bestek
● geen warm water te verkrijgen



WANNEER JE SYMPTOMEN HEBT...
 Hoesten, koorts, ademhalingsmoeilijkheden?
 Je blijft THUIS en je verwittigt de school.
 lln die reeds op school zijn:
• onmiddellijk naar speelplaats A-B
• klasgenoot verwittigt onthaal A-B
• koorts wordt gemeten
• symptomen =>ouders worden gecontacteerd



PICTOGRAMMEN


