CORONAMAATREGELEN CODE ORANJE
schooljaar 2020-2021 (NA DE HERFSTVAKANTIE)
We blijven volledig open. Leerlingen en kleuters blijven voltijds naar school komen.
LEERLINGENSTROMEN
We werken met zachte landing in de klassen bij de start van de schooldag . We
behouden de afzonderlijke in- en/of uitgang(en), éénrichtingsverkeer en voor
bepaalde groepen vaste routes. We beperken de leerlingenstromen tijdens de
schooldag. Klassen verplaatsen zich per klasgroep (klasdoorbrekende activiteiten
zoals tutorlezen, kinderkoor, bruggetjes, …) gebeuren met extra aandacht voor de
veiligheidsmaatregelen.

HANDHYGIENE
Handen wassen bij voorkeur met water en zeep of ontsmetten :
➢ Voor het vertrek thuis
➢ Bij het binnenkomen van de klas
➢ Na toiletbezoek
➢ Voor de middagpauze en na de middagpauze
➢ Voor het verlaten van de klas/school
➢ Na het hoesten, sluiten of niezen
➢ Voor de speeltijden en na de speeltijden

DRAGEN MONDMASKER
MONDMASKERPLICHT BINNEN EN BUITEN, ROND EN OP DE SCHOOLTERREINEN (behalve
bij contact met kleuters).

Men draagt altijd een mondmasker bij het brengen en halen van hun kind(eren) op
school. Bij de kleuters is het dragen van een mondmasker niet verplicht voor het
personeel. Bij lagere schoolkinderen draagt personeel een mondmasker. Bij voldoende
afstand kan het faceshield de voorkeur krijgen. Ook voor leerlingbegeleiders (kine, logo,
ondersteuners, … ) van toepassing.
We vragen aan al wie 12+ is om zelf een mond-neusmasker bij te hebben en het altijd
correct te dragen. Voorzie minstens één reservemasker. Bewaar elk masker in een
aparte enveloppe. We herinneren u aan de mondmaskerplicht voor volwassenen en
derden vanaf 12 jaar.
AFSTAND BEWAREN
We houden steeds voldoende afstand van elkaar (12+). We respecteren de
gezinsbubbels langs de schoolpoort en schoolomgeving.
Samenscholingen aan de schoolpoort ’s morgens, ’s middags of na school zijn taboe.
OUDERS EN NIET ESSENTIELE DERDEN
Ouders en andere mensen die niet aanwezig hoeven te zijn om de werking van de
school te garanderen mogen niet op het schooldomein aanwezig zijn. Enkel alle
essentiële derden worden toegelaten op de schoolterreinen.
Ouders komen niet op de schoolterreinen. Enkel op individuele afspraak betreden
ouders de school of tijdens voor/naschoolse opvang .
Maak een afspraak via het schoolsecretariaat via secretariaat@vbsdekleiheuvel.be . Al
wie de school betreedt (12+) draagt een mondmasker en wast of ontsmet de handen.
Onze individuele oudercontacten in november zullen mogelijks niet of slechts heel
beperkt doorgaan op school . Meer info volgt. Voor die oudercontacten waar een
persoonlijk gesprek van belang is, maken we mogelijks een uitzondering.
BIJ ZIEKTESYMPTOMEN
Met volgende ziektesymptomen blijft je kind thuis of word je kind naar de ziekenboeg
gebracht zodat je als ouder je kind kan komen ophalen :
➢ Minstens één van de volgende hoofdsymptomen die plots ontstaan, zonder
duidelijke oorzaak : hoest, ademhalingsproblemen, pijn in de borstkas, verlies van
reuk- en smaakzin.
➢ Minstens 2 van de volgende symptomen die plots ontstaan, zonder andere
duidelijke oorzaak : koorts, spierpijn, vermoeidheid, verstopte neus, keelpijn,
hoofdpijn, uitblijven van honger, waterige diarree, acute verwardheid, plotse
val.
Zieke leerlingen blijven thuis. Ouders van leerlingen die ziek worden, worden meteen
gecontacteerd want zieke leerlingen kunnen niet op school blijven. Gezindslid mogelijks
positief / besmet? Alle kinderen uit dit gezin blijven thuis tot resultaat test en bij voorkeur

10 dagen quarantaine ; er is momenteel een overbevraging van de labo's qua verwerking van
corona-testen waardoor ook wij genoodzaakt zijn het advies van de regering te volgen.
Dat wil inderdaad zeggen dat nauw risico contacten van positief getestte personen NIET MEER GETEST
worden, maar wel minimum 10 DAGEN in QUARANTAINE gaan vanaf laatste contact. Als tijdens die 10
dagen je toch klachten krijgt, moet je wél getest worden.
Indien een leerling positief test, moet de school zo snel mogelijk op de hoogte worden
gebracht en neemt het CLB het over. Zij beschikken over stappenplannen.
Leerlingen die tot een risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of hun
aanwezigheid op school kan.
VERLUCHTING LOKALEN
We houden systematisch de deuren en de vensters open. Het is dus elke dag een dikke
truiendag! Voor en na de lesdag en tijdens de pauzes wordt er extra geventileerd.
Gezondheid gaat boven thermisch comfort. Voorzien dus aangepaste kledij of een
extra trui.
ZWEMMEN
Zwemmen gaat door in code oranje. Kleedkamers worden ontsmet na elk gebruik !
UITSTAPPEN EN ACTIVITEITEN
Alle uitstappen buiten de school worden geschrapt met uitzondering van zwemmen.
SAMEN ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR
De leerlingen en leerkrachten worden mee ingeschakeld in het rein houden van de
lokalen tijdens de schooldag. Voor het verlaten van een lokaal zullen de leerlingen
steeds eigen stoel en werkoppervlak reinigen. Ook het gebruik van gemeenschappelijk
materiaal wordt na elk gebruik gereinigd door de leerlingen en/of leerkrachten.
Onze poetsploegen hebben extra aandacht voor de high touch points buiten de
lokalen en binnen de school. Ook de sanitaire ruimtes worden dagelijks grondig
gereinigd en tijdens de schooldag worden ook hier de high touch points extra
gereinigd.
Toiletten doorspoelen gebeurt steeds met gesloten deksel. Handen wassen na elk
toiletbezoek is zeer belangrijk.
We gebruiken papieren wegwerpdoekjes om handen af te drogen . Handdoeken en
dergelijke worden zoveel mogelijk op school geweerd. Ook leerlingen gebruiken
papieren tissues en gooien deze na elk gebruik onmiddellijk weg.

We voorzien enkel ontsmettings/handgel waar water en zeep niet onmiddellijk voor
handen is.
Waterfonteintjes op school blijven afgesloten. Voorzie dus een extra flesje met water.
Als je de school betreedt, vragen we om zo weinig mogelijk deurklinken aan te raken
en de deuren te laten open staan. Reinig je handen in het toiletblok met water en zeep
en begeef je dan pas naar plaats van afspraak. Maak steeds VOORAF een afspraak !
VERKEERSVEILIGHEID
Het is onduidelijk hoelang deze coronamaatregelen zullen duren. We willen vragen om
zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.
Tip : als je met de wagen naar school komt, laat de wagen op ruime afstand van de
school staan en leg de rest van de weg te voet af. Zo zorg je mee voor de
verkeersveiligheid rond de schoolpoort en in de wijde schoolomgeving.
Maak zoveel mogelijk gebruik van parkeerruimtes in de brede schoolomgeving en
breng andere leerlingen niet in gevaar!
OPVANG
Het is van belang steeds de schoolpoort te sluiten in kader van veiligheid (met klapper
bovenaan). Kinderen die naar de voorschoolse opvang komen, worden tot aan deur
refter gebracht zodat er even oogcontact kan zijn tussen volwassene en
Vicky/Inge/Martine.
Ook bij de naschoolse opvang wordt enkel de speelplaats betreden als de kinderen in
de lokalen zijn . Bij buiten spelen, worden de kinderen gestuurd door de begeleider van
dienst naar de ouder(s) aan de poort.

LUNCHPAUZE
De lagere schoolkinderen krijgen een vaste plaats per klasgroep in de refter (warm
eters) en speelzaal (boterhameters). Ook de leerlingenstromen worden hier beperkt.
Warme maaltijden zijn nog steeds toegelaten.
Met vriendelijke groeten en dank voor de opvolging van deze coronamaatregelen.
Het bestuur, directie – en (preventie)team van
vbs de kleiheuvel

SECRETARIAAT BELT OUDERS

REGISTRATIE

