
VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ DE HEROPSTART VAN 15 MEI 2020 

VOORAF 

Je mag niet naar school komen (lessen noch opvang) indien je symptomen hebt. Kinderen 

die toch komen dienen we te isoleren. We vragen dan aan de ouders om hen onmiddellijk te 

komen halen! 

1. Naar school komen & naar huis gaan 

Komt je kind te voet of met de auto? Dan wordt de ingang gebruikt zoals hieronder 

aangegeven. Gelieve zo weinig mogelijk tijd door te brengen aan de schoolpoort en 

de social distancing te respecteren. 

 Voorschoolse opvang: Vuurkruisersstraat 

 1A: zwarte schuifpoort kleuterspeelplaats 

 1B: schuifpoort Allenthuis 

 1C: schuifpoort Allenthuis 

 6A: zijpoortje kleuterspeelplaats 

 6B: schuifpoort Allenthuis 

 Noodopvang: zijpoort Drossaardstraat 

Op vraag van de lokale politie geven we volgende info mee: 

Kom je met de auto?  Hou dan rekening met de volgende richtlijnen van de politie: 

Het naleven van de social distancing maatregel, ook in het voertuig: 

 Indien er GEEN  fysieke compartimentering in het voertuig aanwezig is en men 

iemand buiten de ‘eigen bubbel’ meeneemt dat: 

o De persoon achterin moet zitten;  

o Per rij max. 1 persoon  

o Gekruist ten opzichte van de chauffeur 

o Mondmasker is aan te raden maar is GEEN alternatief als de social distancing 

niet gewaarborgd kan worden. 

o Voertuigen die beschikken over een derde rij of een 

compartimentering kunnen naast de eigen bubbel op de eerste rij een extra 

persoon vervoeren op de derde rij. 



LET OP: indien je als ouder je zoon of dochter meeneemt op de eerste rij (= eigen bubbel) dan 

kan je GEEN passagier vervoeren buiten je eigen bubbel indien je niet beschikt over een auto 

met compartimentering of derde rij. 

Komt je kind met de fiets? Dan komt het binnen via de fietsenstalling en begeeft het 

zich meteen naar de ingang zoals hierboven aangegeven (niet blijven hangen!). 

Langs dezelfde poort zal je kind ook de school weer verlaten. 

Aan de ingangen hangen affiches met de klasnamen. 

2. Handhygiëne 

Wanneer leerlingen aankomen op school, laten ze door de leerkracht hun handen 

ontsmetten met een sproeier. Hetzelfde gebeurt na elke pauze. Ook in de klassen 

kunnen ze hun handen wassen. Na ieder toiletbezoekje is handen wassen verplicht! Bij 

alle wasbakken is er handzeep en zijn er wegwerpdoekjes aanwezig!  

3. De speelplaats 

Spelen op de speelplaats zal gebeuren in je eigen groepje en in een afgebakend 

gebied. 

4. De klas 

Op elk lokaal hangt een affiche met het maximum aantal toegelaten leerlingen in het 

betreffende lokaal. 

We werken in de noodopvang met contactbubbels per leeftijdsgroep (2,5- en 3-jarige 

kleuters, 4-jarige kleuters, 5-jarige kleuters, 1ste graad lagere, 2de graad lagere, 3de 

graad lagere).  

De leerlingen van de lagere school hebben een vaste plek in de klas. Ze zullen iedere 

dag op dezelfde plek moeten zitten en mogen enkel gebruik maken van eigen 

materiaal (pennen, kleurpotloden, slijper,...) Ze mogen van thuis hun eigen materiaal 

meenemen.  

Rondlopen in de klas mag niet. Wanneer er een vraag is, wordt de juf/meester 

geroepen.  

Leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen op school, maar de juffen en 

meesters zijn dit wel verplicht. Dat zal de eerste dagen misschien een beetje raar zijn! 

De deuren van de lokalen blijven open tijdens de lesmomenten. Tijdens de pauzes 

worden de lokalen verlucht. 



5. De gang en de trappen 

In de gang en op de trappen hou je voldoende afstand van elkaar! Er zjn lijnen 

aangebracht om duidelijk te maken hoe ver ze van elkaar moeten blijven. 

6. Desinfecteren van de school 

Iedere dag zal de school zeer goed ontsmet worden. Alle banken, wasbakken, 

deurklinken, toiletten... zullen 2x per dag ontsmet worden. Alle materialen 

(laptops/iPads) waar kinderen doorheen de dag wisselend gebruik van maken 

worden tussentijds ook steeds ontsmet.  

7. Secretariaat en directie 

Wanneer ouders een vraag hebben of iets willen komen melden op het secretariaat 

of bij de directie, kan dit enkel op afspraak. Ouders mogen de school niet 

ongevraagd betreden, ook niet de speelplaats. 

We vragen ouders die na afspraak naar het secretariaat of de directie komen een 

mondmasker te dragen en respect te hebben voor de afstandsregels! 

8. Verluchting 

We zullen de klassen en ruimtes die gebruikt worden regelmatig verluchten. Bij frisser 

weer is een warme trui of gemakkelijke jas zeker aangeraden. We zullen immers ook 

zo vaak mogelijk naar buiten gaan. 

 

Dank voor jullie medewerking 

Namens leerkrachten en directie Vrije Basisschool PROOSTERBOS 


