Bijlage 1 : veiligheidsmaatregelen bij de heropstart van 15/18 mei 2020

Beste ouder(s)
We deden ons uiterste best om het preventieplan zo goed mogelijk uit te werken. Iedereen is
er zich echter van bewust dat een nul-risico niet bestaat, en al zeker niet als je werkt met jonge
kinderen. Toch gaan wij voor maximale veiligheid.
Daartoe voorzien wij op onze school het volgende:

Algemeen:
Externen mogen de school niet betreden, tenzij het over dringende of noodzakelijke
handelingen gaat (bv. leveren van materialen). In dat geval moeten zij eerst telefonisch
contact opnemen met de school en de nodige beschermingsmiddelen dragen.
Kinderen en personeelsleden wassen regelmatig de handen (bij het binnenkomen, na
toiletbezoek, voor het eten, na een speeltijd, voor het verlaten van de school, na hoesten en
niezen). Handhygiëne blijft de belangrijkste
De sociale afstand van 1.5m wordt gerespecteerd. Als de leerkracht/toezichter deze afstand
niet kan bewaren, draagt die een mondmasker.
Deuren blijven zoveel mogelijk openstaan.
Het hygiëneplan wordt correct opgevolgd: reiniging van oppervlakken die veel aangeraakt
worden (deurklinken, trapleuningen, schakelaars, tafelblad, stoelen, klavieren, …) en van
sanitair.
Vuilnisbakken worden dagelijks geledigd.
Er is een aparte ruimte voor kinderen die op school ziek worden en afgehaald moeten worden
(kleedkamer jongens aan de gymzaal). In dat geval wordt ook broer/zus afgezonderd.
Elke contactbubbel heeft eigen spelmateriaal.
Kinderen (zowel deze van de noodopvang als degenen die les volgen) worden zoveel
mogelijk in dezelfde contactbubbel gehouden (10 per bubbel met een plafond van 14), ook
tijdens de pauzes. Voor- en naschools zullen we dit voor de kinderen van 1ste, 2de en 6de
leerjaar niet altijd kunnen waarmaken. We proberen op die momenten in ieder geval de
contacten te beperken.
Personeelsleden dragen enkel handschoenen op het moment dat ze kinderen moeten
verzorgen.
Zieke personeelsleden worden gevraagd om de school te verlaten en een arts te contacteren.
De school voorziet alle beschermende materialen die nodig zijn: mondmaskers,
gezichtsmaskers, handgels, papieren hand- en zakdoekjes, handzeep, handschoenen,
desinfecterende vloeistof en doekjes.

Alle personeelsleden worden ingelicht over de risico’s en doeltreffende, verplichte
maatregelen.
Er worden geen warme maaltijden voorzien. Kinderen die tussen de middag op school blijven,
brengen hun eigen lunchpakket en een flesje plat water mee.

Voor ouders/kinderen die materialen voor afstandsleren komen ophalen:
Het is de bedoeling dat ouders niet op school komen. Als ze materiaal willen afhalen, nemen
ze eerst telefonisch contact op met de school. Ze wachten aan het hek tot iemand het
gevraagde materiaal komt brengen.

Neem gerust contact op met ons als je nog vragen hebt.
Met vriendelijke groeten,
namens het coronateam en de preventie-adviseur
Ann Meirlaen
directeur

