Beste leerlingen en ouders
Voor de leerlingen van het zesde en zevende jaar hervatten de lessen gedeeltelijk vanaf maandag 18
mei . Dit kan enkel wanneer een aantal veiligheidsvoorwaarden strikt wordt nageleefd. Wij overlopen
wat er van de leerlingen verwacht wordt :
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Alle leerlingen dragen een mondmasker bij het betreden van de school. Leerlingen zorgen zelf voor de
aankoop van een mondmasker. Indien dit niet lukt, zorgt de school voor één stoffen mondmasker dat
hergebruikt kan worden. Omwille van de grote vraag naar mondmaskers beschikt de school slechts over
een beperkt aantal mondmaskers. Leerlingen die geen mondmasker dragen, worden niet toegelaten tot
de school.
Ingang
De leerlingen komen de school binnen via de Diestsestraat (groene poort). Aan de ingang worden twee
rijen gevormd om voldoende afstand te bewaren. Leerlingen ontsmetten hun handen aan een mobiel
ontsmettingsstation voor ze naar het klaslokaal gaan. Na het ontsmetten van de handen lopen de
leerlingen meteen door naar het klaslokaal. Er wordt niet gewacht op vrienden of klasgenoten. Het
rondhangen in de gangen is verboden.
Om dit alles vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat leerlingen komen tegen het afgesproken uur.
De ingang via de Minckelersstraat (grijze poort) en de fietsenstalling blijven gesloten. Leerlingen die met
de fiets komen, plaatsen hun fiets in de fietsrekken buiten de school.
In de klas
De leerkracht wacht de leerlingen op aan het klaslokaal. Leerlingen gaan één per één de klas binnen en
nemen plaats in de klas. Bij het verdelen van de plaatsen worden eerst de plaatsen achteraan gebruikt.
De leerlingen die het laatst binnen komen, zitten vooraan. Bij het verlaten van de klas wordt in
omgekeerde volgorde gewerkt. Elke leerling heeft een vaste plaats in de klas en blijft op zijn plaats
zitten. Rondlopen in de klas, elkaar aanraken en materiaal uitwisselen zijn niet toegelaten. Iedereen
brengt zijn eigen boeken en schrijfgerief mee.
Bij een leswissel blijven de leerlingen in hetzelfde lokaal. De leerkrachten wisselen van lokaal, niet de
leerlingen. Leerlingen verlaten het lokaal alleen met toestemming van de leerkracht. Leerlingen die het
lokaal opnieuw binnen komen,wassen eerst hun handen.
Deuren blijven open zodat klinken e.d. niet moeten aangeraakt worden.
In elk lokaal hangen affiches met informatie over:
 hygiëne bij niezen en hoesten
 handhygiëne
 de symptomen van COVID-19
 dragen van een mondmasker
 1,5 m afstandsregel
 regels om de lessen te volgen
Pauze en toiletbezoek
Er wordt geen speeltijd ingericht.
Leerlingen kunnen op vraag naar toilet gaan (telkens maximum één leerling per lesgroep). De regels
van social distancing en hygiëne zijn ook hier van toepassing. Sanitaire voorzieningen worden
gedeeltelijk afgesloten om te kunnen voldoen aan de regels van social distancing. Markeringen worden
aangebracht om de nodige afstand te bewaken bij het wachten.

Vermits de lessen maximum een halve dag duren, wordt er geen lunchpauze voorzien. Leerlingen
kunnen een stuk fruit of een koek eten die zij zelf meebrengen, handen wassen voor en na het eten kan
in het klaslokaal.
De refter wordt gebruikt als leslokaal.
Wat bij besmetting?
Wanneer een besmetting wordt vastgesteld, worden ouders en leerlingen gecontacteerd en wordt het
lokaal waarin de besmette leerling zat, afgesloten. Het lokaal zal ontsmet worden volgens de richtlijnen.
Checklist
We vatten alles nog even samen in een checklist:
 Je draagt een mondmasker de hele tijd dat je aanwezig bent op school.
 Je houdt je aan de 1,5m afstandsregel.
 Je wast regelmatig je handen.
 Je blijft nergens rondhangen.
 Je brengt je eigen materiaal, drinken en eten mee naar school.
 Je leent geen materiaal (uit).
 Je komt op tijd.
Leerlingen die zich niet houden aan de afspraken worden naar huis gestuurd.

