
Ouder-/opvoederfiche maatregelen COVID-19 code GEEL 

Social distancing 

 Principes: 
o Social distancing (collectieve beschermingsmiddel) is prioritair aan het dragen van een 

mondmasker (persoonlijk beschermingsmiddel). 
o Indien social distancing gegarandeerd kan worden, is het dragen van een mondmasker niet 

verplicht.  
 

 Kleuteronderwijs: 
o Social distancing bij contacten tussen volwassenen 
o Geen social distancing tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling 
o Personeel draagt mondmasker indien afstand niet kan gegarandeerd worden en in 

gezamenlijke ruimtes in het schoolgebouw 
 

 Lager onderwijs: 
o Social distancing bij contacten tussen volwassenen 
o Social distancing tussen personeel en leerlingen 
o Geen social distancing tussen leerlingen 
o Personeel en leerlingen +12 dragen een mondmasker indien afstand niet kan gegarandeerd 

worden.  

Hygiëne  

 Handen wassen op volgende momenten: 
o Aankomst op school 
o Verlaten van de school 
o Na elke speeltijd 
o Na een toiletbezoek, voor én na het eten, na het niezen en hoesten. 

 Hoesten en niezen in de ellenboog. Geef uw kind papieren zakdoeken mee.  
 Vermijd contact van handen met ogen en mond.  
 Kleuterjuffen gebruiken handschoenen in verzorgend contact met kleuters. Ze letten hierbij op 

het juiste gebruik ervan.  

In- en uitgangen  

 Alle leerlingen betreden ’s ochtends de school via de schoolpoort.  
 Leerlingen van type 3 gaan langs de schoolpoort weer buiten op het einde van de dag.  
 Leerlingen van type 9 gaan via onderstaande uitgangen weer buiten op het einde van de dag. 

Klas Uitgang 
Paulien middentraphal - schuifdeur 
Sarah middentraphal - schuifdeur 
Sofie VL traphal kleedkamers - deur kleedkamers - poort 
Julie traphal kleedkamers - deur kleedkamers - poort 
Toon middentraphal - schuifdeur 
Lies middentraphal - schuifdeur 
Kathleen traphal Tom S. - deur busje 
Maïté traphal Tom S. - deur busje 



Caro traphal kleedkamers - deur kleedkamers - poort 
Tinne traphal kleedkamers - deur kleedkamers - poort 
Gert middentraphal - schuifdeur 
Veerle middentraphal - schuifdeur 
Aïsha traphal Tom S. - deur busje 
Kriene traphal Tom S. - deur busje 
Inez Traphal Tom S – deur busje 
Lieze Traphal Tom S – deur busje 

  
 

Ouders/opvoeders  

 Vragen we om de kinderen af te zetten aan de schoolpoort en zo snel mogelijk weer te 
vertrekken. Ouders wachten hun kind daar ook op. 

 Oudercontacten gebeuren bij voorkeur telefonisch of online indien mogelijk. 
 

Gangen  

 Geen éénrichtingsverkeer in de school, leerkrachten schatten de situatie in op het moment zelf en 
handelen op zo’n manier dat we drukte vermijden.  

 De afstand van 1,5m wordt in de mate van het mogelijke nagestreefd. De lijnen op de vloer 
helpen de kinderen hierbij.  

Klasrij   

 De kinderen moeten afstand houden van elkaar in de klasrij.  
 Rijen betreden één voor één de school na de speeltijd. Er is door de leerkrachten een volgorde 

opgemaakt.  
 Bij het binnentreden van het klaslokaal staat de leerkracht aan de deur en verwelkomt elke 

leerling bij naam. De leerlingen komen in een bepaalde volgorde de klas binnen: eerst de leerling 
die het meest achteraan zit, laatst de leerling die helemaal vooraan zit.  

Klas  

 Ramen worden zoveel mogelijk open gezet. Voorzie voor uw kind extra warme kledij in het herfst-
en winterseizoen 

Zieke kinderen 

 Aan ouders/opvoeders wordt gevraagd om kinderen die ziek zijn, thuis te houden en niet naar 
school te sturen. 

 Als uw kind ziek wordt op school en volgende symptomen komen samen voor, wordt uw kind in 
afzondering in het ziekenlokaaltje gezet: hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus, 
diarree, koorts. We volgen hiermee de richtlijnen van de overheid.  

 In het ziekenlokaal wordt de temperatuur gemeten.  
 We bellen de ouders/opvoeders op om uw kind te komen halen en indien nodig te laten testen.  

 

 

 



Zwemmen 

 Zwemmen gaat door zolang we in code geel en oranje zitten. Vanaf code rood kunnen de 
zwemlessen niet meer doorgaan. We communiceren hier tijdig over met u als ouder.  

Busvervoer 

 De bussen rijden normaal voor onze school 


