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       INFO OUDERS  

 
Beste ouder(s), beste leerlingen  
 
Sinds 9 november  is de werking van de scholen opnieuw aangepast. Via dit draaiboek informeren we jullie graag over 
de werkwijze en de veiligheidsmaatregelen die onze school verder zal  nemen de komende weken. Graag geven wij 
mee dat wij onze werking constant evalueren en bijsturen op basis van de richtlijnen die wij ontvangen van de overheid. 
Wij proberen jullie zo goed als mogelijk op de hoogte te houden hiervan. Zit je na het lezen van dit draaiboek nog met 
vragen, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.  
 
Met vriendelijke groet 
 
Sofie Vercoutere & Vincent Vermoere 
Directeur & adjunct-directeur  
 
 

DEEL 1: PREVENTIE EN VEILIGHEID  

 
Luik A. Algemene richtlijnen die in de volledige school ten alle tijden gelden  
 

  Social distancing = minstens 1,5 meter afstand  

  Handen regelmatig wassen met zeep  

  Hoest of nies: in papieren zakdoek of in binnenkant elleboog  
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 Gebruik papieren zakdoekjes + na gebruik in vuilbak gooien 

  Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.  

  Heb je koorts? Voel je jou niet lekker? Blijf in uw kot.  

  Geef elkaar geen hand of knuffel. Respecteer steeds de 1,5 meter afstand tussen elkaar.  

 Alle leerlingen en personeelsleden zijn verplicht om ten alle tijde een mondmasker  te 

dragen binnen en buiten de schoolgebouwen. Wie geen mondmasker  draagt, wordt niet toegelaten op 

school. 

Vanaf 26/10/2020 zullen we geen mondmaskers met uitdademventiel toelaten, omdat ze minder veilig 

zijn . (wel voor jezelf, maar niet voor de anderen). We volgen hiermee het advies van de preventie-

adviseur.  Bekijk hier hoe je veilig een mondmasker gebruikt en draagt: 

https://youtu.be/5WAZhcYu0d4  

 

 
Luik B. Welke leerlingen komen wanneer naar school?  
 

De pandemiematrix werd aangepast voor het secundair onderwijs op 09/11/2020. Er werd besloten door de minister 
dat de leerlingen van de eerste graad naar school blijven komen voor 100% in code oranje. De leerlingen 
van de tweede en de derde graad komen de ene week naar school en de andere week volgen zij afstandsonderwijs. 
Zoals eerder gecommuniceerd, starten we in de week van 16 november met de leerlingen het derde jaar en 

het vijfde jaar op school. De week erna komen de leerlingen van het vierde jaar en het zesde jaar.  We evalueren 
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onze werking permanent in functie van de evolutie binnen onze school en het aantal aanwezige en gezonde 
personeelsleden.  
 
Luik C. Opstart en afsluiten schooldag  
 
Naar school  

Wij raden onze leerlingen aan zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen..  
Leerlingen die toch met het openbaar vervoer naar school komen, zijn verplicht om een mondmasker te dragen op de 
trein, bus of tram. Meer info kan je vinden op:  

• https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/  
• https://www.belgiantrain.be/nl/news/coronavirus  

 

Betreden van de school 

Omwille van veiligheidsredenen verzamelen alle leerlingen op de speelplaats. Van daaruit worden alle leerlingen van 
de eerste en de tweede graad door hun leerkracht naar de klas begeleid. Voor ze de klas betreden, ontsmetten ze hun 
handen. De leerlingen respecteren de afstandsregels en volgen de instructies op van de leerkrachten en opvoeders. 
Aan de schoolpoort/ingang wordt toezicht voorzien door een collega . Het is belangrijk dat alle leerlingen steeds een 
veilige afstand bewaren naar medeleerlingen en personeelsleden toe.  
De leerlingen hebben geen toelating om het gebouw individueel te betreden.  
De toegang tot de school voor ouders en derden wordt tot een absoluut noodzakelijk minimum beperkt. Zij mogen pas 
na toestemming van de directie het schooldomein betreden.  
Leerlingen van de derde graad mogen zelfstandig naar het klaslokaal en betreden het lokaal na het ontsmetten van de 
handen. Alle leerlingen dragen permanent een  mondmasker in de ruime schoolomgeving (= tot 200 m buiten de 
school), ook in de toiletten en de gangen dragen we allen een mondmasker.  
 
Verlaten van de school  

De leerlingen verlaten het schoolgebouw onder begeleiding van hun leerkracht. De leerlingen mogen niet blijven 
rondhangen rond de schoolpoort en dienen zich onmiddellijk naar huis, de trein of de bushalte te begeven. Het is 
telkens belangrijk dat de leerlingen voldoende afstand houden van medeleerlingen, personeelsleden en andere 
personen. Ook bij het wachten op het openbaar vervoer.  
 

Luik D. Het klaslokaal  
 
Betreden van het klaslokaal 

Bij het belsignaal vormen de leerlingen een rij (op veilige afstand) op de voor hen voorziene speelzone. Klas per klas 
wordt het schoolgebouw, onder leiding van de vakleerkracht, betreden. De leerlingen wachten in de gang aan het lokaal 
op een veilige afstand alvorens het klaslokaal te betreden.  
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De leerlingen krijgen van de leerkracht een vaste zitplaats aangewezen in de klas waar zij elke les dienen plaats te 
nemen. De leerlingen betreden de klas in volgorde van deze zitplaats: wie achteraan in de klas zit, betreedt als eerste 
het klaslokaal. Tijdens het binnenkomen is het belangrijk dat de leerlingen onmiddellijk plaatsnemen aan hun 
lessenaar om zo de sociale afstand te respecteren.   
 

Tijdens de lessen – in het klaslokaal  

Bij het binnenkomen hangt elke leerling zijn/haar boekentas of rugzak aan zijn/haar stoel. Elke leerling gebruikt in de 
klas het eigen schrijfgerief en de eigen boeken. Indien de leerlingen materiaal aangereikt krijgen van hun leerkracht, 
dan zal enkel de leraar dit materiaal uitdelen aan en ophalen bij  de leerlingen. Daarna wordt het materiaal onmiddellijk 
ontsmet.  
De leerlingen lopen niet rond in de klas. Indien zij iets nodig hebben, bevragen zij dit bij de leerkracht.  
 
Het voortdurend ventileren van het klaslokaal is een belangrijke voorzorgsmaatregel. Omwille hiervan zullen de 
ramen en de deuren (behalve branddeuren) in alle klaslokalen gedurende de volledige schooldag open 

staan (indien er geen valgevaar is) of zal het verluchtingssysteem/ airco de volledige dag aanstaan. Je voorziet best 
voldoende warme kledij. 
 
Verlaten van het klaslokaal  

De kinderen verlaten het klaslokaal opnieuw in volgorde van hun zitplaats: wie vooraan in de klas zit, verlaat als eerste 
het klaslokaal. 
 
Onderhoud van het klaslokaal  

Per lokaal is er een microvezeldoek in alcohol gedrenkt beschikbaar voor een tussentijdse reiniging van het klaslokaal 
alsook een fles alcoholgel voor de handen. Elke klas wordt gepoetst volgens het normale onderhoudsschema. De 
directeur waakt over de uitvoering van dit poetsplan.. Er is specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt 
met de handen: klinken, schakelaars, kranen, trapleuningen, toestellen, didactisch materiaal, toetsenborden, …  
 
Luik E. Speeltijd en lunchpauzes  
 

De speeltijd  

  
Tijdens de pauze blijven de leerlingen op de voor hen voorziene zone op de speelplaats.  
 
Leerlingen 1, 2:  speelplaats (stenen) vooraan  
Leerlingen 3,  4, 5 en 6: grasveld achteraan (in de praktijk: 3 en 5 of 4 en 6) 
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Elke zone staat telkens onder toezicht van de vakleerkracht. De leerlingen mogen in geen geval veranderen van 
speelzone om zo contact te maken met andere medeleerlingen (vb. vrienden/vriendinnen). Tijdens de pauze wordt 
eveneens toezicht voorzien aan de toiletten op de speelplaats. (zie verder: sanitair)  
 
De kluisjes mogen worden gebruikt tijdens de pauzes. De leerlingen ontsmetten hun handen voor ze 

de kluisjes aanraken. 

 
De middagpauze/lunchpauze  

 

De leerlingen lunchen in de klas tot maximal 13.05. Ze blijven in hun eigen klasbubbel. Als ze hun mondmasker 
afnemen om te eten, houden ze voldoende afstand van medeleerlingen en personeel. Zodra leerlingen klaar zijn met 
eten, zetten ze hun mondmasker opnieuw op.  Om 13.05 uur mogen de leerlingen  het lokaal verlaten, tenzij het hevig 
regent.  Indien het hevig regent, stuurt de directie een algemeen bericht naar alle leerkrachten met de richtlijnen. 
Leerlingen van 1, 2 en 3 blijven verplicht op school. Leerlingen van 4, 5 en 6 mogen de school verlaten om THUIS te 
gaan lunchen. Indien je  toestemming geeft aan je kind om de school te verlaten, betekent dat dat je 

zoon/dochter thuis komt eten.  Rondhangen, samenscholingen in de stad, rond het schooldomein, …. zijn 
verboden in het kader van corona.  
 
Lolly’s zijn verboden vanaf 19/10/2020 tot het einde van de pandemie.  
 

De leerlingen wassen/ontsmetten de handen voor de maaltijd. De waterfontein kan worden gebruikt als de leerlingen 
hun handen vooraf ontsmetten. De drukknoppen worden elke pauze ontsmet.  
De lokalen worden ook onder de middag goed verlucht.  Er gebeurt een CO2 –meting in elk type lokaal op regelmatige 
basis. Deze metingen worden bijgehouden in een database.  
 
Luik F. Sanitair  
 
Onze school telt twee toiletblokken. Per toiletblok worden slechts een beperkt aantal leerlingen tegelijk toegelaten. Er 
wordt toezicht voorzien aan de toiletten om zeker te zijn dat er niet te veel leerlingen tegelijk aanwezig zijn in het 
toiletblok en er op toe te zien dat de handen telkens gewassen worden. De leerlingen spoelen het toilet door met 

een gesloten deksel. Na elk toiletbezoek moeten de handen gewassen worden met zeep. Vervolgens kunnen de 
handen afgedroogd worden met papieren handdoekjes. De toiletten worden dagelijks gepoetst door ons 
onderhoudspersoneel.  
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Luik G. Handen wassen  
 
Handhygiëne vormt de basisregel ter preventie van het coronavirus.  Zie hiervoor een e-learning rond preventieve 
maatregelen.  
https://www.howest.be/covid19onderwijs/?fbclid=IwAR2e5qGOYmcKJCCLdG3p5xhsyqUUJA
5_bBZUJoHm-ny7u4vxrNI-LDk6aqU#/lessons/tUbcqgBDI02hxc2jUdZRYd1hEhmwqKbg	
 
De leerlingen wassen de handen met zeep  of ontsmetten hun handen met alcoholgel op volgende momenten:  

• Bij het binnenkomen in de klas  
• Na een toiletbezoek 
• Voor de maaltijd 
• Bij het verlaten van de school  
• Na het hoesten of niezen  
• Na het bedienen van machines (praktijklessen)  

 
Naast de zeep en papieren wegwerphanddoeken wordt er ook ontsmettingsgel doorheen de school voorzien waar 
leerlingen gebruik van kunnen maken.  
 
Luik  H. Toegang tot secretariaat of leerlingbegeleiding  
 
De toegang tot het secretariaat/leerlingbegeleiding of het bureau van directie wordt tot een absoluut minimum beperkt 
voor de leerlingen. De kinderen hebben als eerste aanspreekpunt de vakleerkracht. Als de leerkracht de leerling niet 
verder kan helpen dan kan de leerling in naar het secretariaat/leerlingbegeleiding gaan, mits de volgende afspraken:  

• via bericht smartschool 
 
Jongeren die het moeilijk hebben en een gesprek wensen met de leerlingenbegeleiders, kunnen dit aanvragen op 
volgende manier:  

• via bericht smartschool 
 
 
Luik I. Koorts of ziekte  
 
De algemene regel geldt: zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis. Indien jouw kind zich niet goed 
voelt voor vertrek naar school, gelieve hem/haar dan thuis te houden. Je neemt best contact op met de huisarts.  
Indien een leerling ziek wordt op school, wordt hij/zij naar het apart lokaal EHBO (lokaal directeur)  op de school 
gebracht en worden de ouders gecontacteerd. De ouders halen de leerling zo snel mogelijk op. De ouders contacteren 
een arts, die zal beslissen wat er verder gebeurt. De leerling zal, indien de arts oordelt dat het wenselijk is, getest worden 
op covid-19 en in quarantaine moeten. Indien de test positief is, wordt iedereen met wie jouw jongere in contact kwam 
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opgespoord.  Dat gebeurt door het CLB. Deze contactpersonen dienen vervolgens de richtlijnen te volgen van de 
behandelende arts.  

 

 

DEEL 2: PEDAGOGISCH – LESINHOUDEN  

 
Luik A. Onderwijs op school  
 
Op schoolniveau worden afspraken gemaakt over de essentiële leerdoelen per vak die onze leerlingen binnen hun jaar 
en studierichting dit schooljaar dienen te bereiken. Er wordt regelmatig overlegd met het lerarenteam/vakgroepen. 
Er zijn specifieke richtlijnen voor het vak LO: 

• De LO lessen vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht. Daarom vragen we om passende kledij te 
voorzien. De leerkrachten LO maken voor de lessen goede afspraken met de leerlingen zodat ze zich 
optimaal kunnen voorbereiden qua kledijkeuze. 

• De leerkrachten LO zien er op toe dat er voldoende afstand wordt bewaard en dat leerlingen hun 
mondmasker dragen volgens de voorschriften.  

 
Luik B. Afstandsonderwijs  

 
Afstandsleren wordt verder gezet voor leerlingen die tot één van de risicocategorieën behoren en verplicht thuis moeten 
blijven en/of leerlingen die in quarantaine verblijven.  Voor leerlingen die in quarantaine moeten blijven, proberen we 
de lessen te livestreamen (zolang we over voldoende ICT-middelen beschikken i.f.v het aantal leerlingen in quarantaine). 
Als je niet ziek bent, ben je aanwezig tijdens de lessen van op afstand. Indien je (te) ziek bent om de lessen te volgen, 
verwachten we dat uiteraard niet.  
 
Alle leerlingen van de tweede en de derde graad zijn de ene week op school en volgen de andere week 
afstandsonderwijs. Voor de week afstandsonderwijs wordt er verwacht dat je aanwezig bent zoals je dat ook op school 
zou zijn. Bij een tekort aan ICT-middelen, kan je de adjunct-directeur Vincent Vermoere contacteren en bekijken we wat 
mogelijk is om het probleem op te lossen. 
De leerkrachten vullen de schoolagenda uiterlijk op zondag in voor de volledige week. Er zijn uren waarop er live-les 
wordt gegeven (via Smartschool Live of via Google Meet) en er zijn uren verwerkingstijd, waarin je verder werkt aan 
oefeningen en taken. De leerkracht neemt elk lesuur (bij blokuren enkel het eerste lesuur of na afspraak) even met jullie 
contact op om eventuele vragen te beantwoorden of instructies te geven. De resultaten van taken/toetsen van tijdens 
het afstandsonderwijs worden verrekend in je cijfer Dagelijks Werk. Het is belangrijk dat je het afstandsonderwijs goed 
opvolgt. Als je ziek bent of een medische afspraak hebt, moeten je ouders je ook ziek melden zoals gewoonlijk.  
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Luik C. Evaluatie en feedback  
 
Voorlopig zullen er geen fysieke oudercontacten en infomomenten doorgaan. De communicatie over de leervoortgang 
van jullie kind zal worden vervangen door een digitaal oudercontact zolang het niet fysiek mag/kan .  
 
De evaluatieperiode/examenperiode wordt voorbereid volgens de geldende richtlijnen van de pandemiematrix.  
Het evaluatierooster is te vinden in Smartschool, maar moet nog verder worden verfijnd (lokalen en dergelijke). De 
evaluaties/examens zullen doorgaan in verschillende shiften omwille van de covid-maatregelen. 
De te kennen leerstof wordt meteen na deze herfstvakantie gecommuniceerd via smartschool en de leerlingenagenda.  
Eerstdaags volgt een brief betreffende de evaluatieperiode in december.  
 


