
 Richtlijnen bij het heropstarten van de lessen 

 

 

Leerlingen 
 De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde   

 We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale 

welbevinden. 

binnenkomen  

1 Ingang rode poort ZONDER OUDERS 

Zie bijgevoegd schema    

   

2 Handen ontsmetten: telkens bij het in en uitgaan van de 

school. 

 

3 Onmiddellijk naar je lokaal gaan  

4 Jassen en boekentas in de klas 

 

           In de klas  

1 Handen ontsmetten  

 

2 Vaste plaats innemen steeds in hetzelfde lokaal  

3 Niet van de plaats komen maar vinger opsteken en de 

juf komt tot bij jou  

4 GEEN materiaal uitwisselen  

5 Toiletbezoek enkel tijdens de recreatie 

 

 Speeltijd  

1 Op veilige afstand naar beneden gaan en tracht afstand 

te houden tijdens het spel 
 

2 1 leerling per keer naar toilet, buiten 

 

3 handen ontsmetten 
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 Naar huis  

1 Op veilige afstand bij de juf wachten op de ouders 

 

2 Op teken van de juf mag je naar de ouders gaan  

3 Uitgang: groene  dubbele poort/kleuters 

                           Kleine poort  / lager              
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ouders 
 De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde  

 

 Afzetten leerlingen  

1 Via de nadarafsluiting en op veilige afstand  

 

2 Niet verder dan de rode poort 

 

3 Gespreide aankomst: 

Zie planning 

 

             Ophalen leerlingen  

1 Wacht op het plein voor de grote groene poort 

 

2  Blijf op een veilige afstand wachten 

 

3 De leerkracht zal bij het zien van de ouder het kind naar 

jou toe sturen 

 

4 Gespreid ophalen: 

Zie planning 

 

  Te laat / iets nabrengen/ vraag aan….  

1 Bel aan bij de rode poort 

 

2 Via de parlofoon kan je de boodschap meedelen 

 

3 Er worden geen ouders toegelaten binnen de 

schoolpoorten 
 

 Contact met de school  

1 Log je zeker in op het ouderplatform: belangrijke info 

komt via dat kanaal 
 

2  Bel of stuur een mail 

     OF  


