DRAAIBOEK START EN VEILIGHEID
CODE ORANJE
Maatregelen
 2 basisregels:
o Social distancing: 1,50 meter afstand tussen volwassenen binnen en buiten het
schoolterrein.
 Affiches worden opgehangen in en rond de school.
o Handhygiëne:
 In eerste instantie handen wassen met water en zeep.
 Indien dit niet kan: handen ontsmetten met alcoholgel.
 Wanneer?
 Bij het binnenkomen van de school en de klas.
 Na toiletbezoek.
 Voor de maaltijd.
 Voor het verlaten van de school.
 Na het hoesten of niezen.
 Ook hierover worden affiches opgehangen in de klassen, toiletten en de school.
 Materiaal handhygiëne:
 Zeep en wegwerpdoekjes op toiletten en in de klas.
 Verstuivers met alcoholgel in de klassen.
 Persoonlijke beschermingsmiddelen:
o Mondmaskers:
 Elke leerkracht heeft 2 herbruikbare mondmaskers ter beschikking.
 Kleuterjuffen moeten bij kleuters geen mondmasker dragen. Bij meer dan 1
volwassene in de klas moet het mondmasker echter wel worden gedragen, indien
de afstand tussen de volwassenen minder dan 1,50 meter bedraagt.
 In de lagere school draagt de leerkracht een mondmasker wanneer zij/hij zich
begeeft tussen de leerlingen.
 De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen verplicht een mondmasker in de klas
en op de speelplaats. Eventuele uitzonderingen werden wettelijk bepaald.
o Face-shield:
 Leerkrachten die lesgeven kunnen gebruik maken van een face-shield. Afstand blijft
hier belangrijk.
 Een face-shield is geen vereiste in de kleuterschool.
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o Handschoenen:
 Wegwerphandschoenen zijn voorzien voor een EHBO-tussenkomst.
Ook dan wordt een face-shield gedragen.
 Maatregelen bij vermoedelijke besmetting of ziekte:
o Indien de leerkracht merkt dat een kind ziek is, stuurt hij/zij deze naar de directeur of de
administratief medewerker.
o Zij meten de temperatuur.
o Indien er koorts wordt gemeten of andere symptomen worden waargenomen, worden
dadelijk de ouders verwittigd. Zij halen hun kind af op school.
o Het zieke kind wordt afgezonderd in de het zorglokaal in blok B. (2de graad)
 Niet-essentiële bezoekers op school:
o De school is steeds toegankelijk voor leerkrachten en leerlingen.
o Ouders en andere externen mogen enkel het schooldomein betreden, mits ze hiervoor
werden uitgenodigd door de school.
o Indien er zich iemand anders aanmeldt, neemt hij of zij steeds telefonisch contact op met
de school. (013/44 43 61)
o Dit wordt gemeld via een affiche aan de schoolpoort.
 Lessen L.O:
o De lessen kunnen gewoon doorgaan. Evenals de zwemlessen.
 Verluchting klaslokalen:
o In de ochtend en tijdens de speeltijden worden de ramen en deuren overal zo veel mogelijk
opengezet.
 Sanitair:
o De leerlingen kunnen het maximumaantal toiletten gebruiken.
o Toiletten mogen alleen nog doorgespoeld worden met het deksel gesloten.
 Hiervoor werd op elk toilet een sticker aangebracht.

Praktische uitwerking
 Schooluren kleuterschool

uren

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.50-10.30
10.30-10.45
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.40

les
speeltijd
les
middag
les

les
speeltijd
les
middag
les

les
speeltijd
Les (tot 11.50)

les
speeltijd
les
middag
les

les
speeltijd
les
middag
les

VZW KOHH

Veearts Strauvenlaan 5
3540 Herk-de-Stad
Ondernemingsnummer 425.819.904

www.kohh.be

14.40-14.50
14.50-15.30

speeltijd
les

speeltijd
les

speeltijd
les

les
les (tot 14.50)

 Schooluren lagere school

uren

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.50-10.30
10.30-10.45
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.40
14.40-14.50
14.50-15.40

les
speeltijd
les
middag
les
speeltijd
les

les
speeltijd
les
middag
les
speeltijd
les

les
speeltijd
Les

les
speeltijd
les
middag
les
speeltijd
les

les
speeltijd
les
middag
les
les
les (tot 15.00)

 Indeling lokalen voor de klassen:
o Elke kleuter en leerling zit in zijn eigen klas.

 Start schooldag:
o Al onze leerlingen zijn welkom tussen 8.20 en 8.50 uur.
o Ouders zetten de kinderen af aan de schoolpoort en houden op weg naar de school en aan
de poort voldoende afstand. Ze dragen een mondmasker in de schoolomgeving en keren
dadelijk weer naar huis.
Dit om de veiligheid van al onze kinderen en elkaar te betrachten.
o Voor de voetgangers, werden er rode richtingspijlen aangebracht op de straat in de
doodlopende toegangsweg naar de kleuterschool/1ste graad. Stappen naar school via de
rechterkant van de straat. Terug naar huis via het voetpad.
o Bij aankomst op school:
 Alle leerlingen spelen op de speelplaats tot het belsignaal gaat.
 Fietsers plaatsen hun fiets op de aangegeven plaats in de fietsenstalling.
 In de klas wassen ze hun handen en nemen vervolgens plaats in de speelhoek/klas.
 Circulatie op school:

o 3klA, 3klB, 2klB, 1klB en OklA:
 Ingang langs de deur van de A-blok.
 Uitgang via de nooduitgang achteraan in de gang.
 = éénrichtingsverkeer.
o 2klB, 1klA:
 Voor deze klassen wordt er voorlopig geen éénrichtingsverkeer voorzien.

o 1ste en 2de leerjaar (A-blok):
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 Ingang langs de deur van de A-blok.
 Uitgang via de nooduitgang achteraan in de gang van het 1ste leerjaar.
 = éénrichtingsverkeer.
de
o 3 en 4de leerjaar (B-blok):
 Ingang langs de deur van de B-blok.
 Uitgang via de nooduitgang van de B-blok.
 = éénrichtingsverkeer.
de
o 5 en 6de leerjaar (C-blok):
 Ingang langs de deur van de C-blok.
 Uitgang via de nooduitgang van de C-blok.
 = éénrichtingsverkeer.
 Einde schooldag:
o Alle kinderen komen klas per klas naar buiten.
o Het buitenkomen gebeurt beurtelings:
 15.30 uur: alle kleuters
Woensdag: 11.50 uur
Vrijdag: 14.50 uur
 15.40 uur: alle leerlingen van onze lagere school
Woensdag: 12.00 uur
Vrijdag: 15.00 uur
o De kinderen die (alleen) met de fiets naar huis gaan, wachten bij hun fiets op de
begeleidende leerkracht.
o Er is nabewaking in de school:
 Maandag, dinsdag en donderdag tot 16.10 uur
Woensdag tot 12.30 uur
Vrijdag: 15.30 uur
 Speeltijden:
o De speeltijden vinden normaal plaats. Wel is er een extra ruimte om een grotere groep,
indien nodig, op te splitsen.
o
 Middageten:
o Al onze leerlingen eten hun boterhammen op in de klasbubbel.

 Extra-murosactiviteiten:
o Extra-murosactiviteiten (uitstappen) kunnen enkel doorgaan in de eigen klasbubbel.
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