Algemene covid-19 afspraken
-

-

Het dragen van een mondmasker binnen het schoolgebouw is
verplicht voor iedereen, ook als de social distancing nageleefd kan
worden.
Het masker kan tijdelijk worden afgezet tijdens activiteiten en
pauzes in open lucht, tijdens sportactiviteiten, om te eten en
drinken en om medische redenen.
Tips & tricks bij het dragen van een mondmasker vind je op de
affiches op school.
Face-shields kunnen enkel in combinatie met een mondmasker
gebruikt worden als extra bescherming.
Het is toegelaten een flesje water bij de hand te houden om
tussendoor te drinken.
Probeer steeds en zo veel mogelijk 1,5 m afstand te bewaren, ook
op de speelplaats.
Vermijd het kruisen van elkaar in de gang of op de trap, volg de
pijlen van het éénrichtingsverkeer in de schoolgebouwen.
In de refter en tijdens pauzes zit je bij leerlingen uit je klas.
Handhygiëne blijft heel belangrijk.
Ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van de school
aan de dispenser.
Was je handen of gebruik handgel bij het binnenkomen van een
lokaal, sportzaal of kleedkamerruimte.
Was je handen of gebruik handgel na toiletbezoek, voor de
maaltijd, voor en na het bedienen van machines/apparaten.
Vermijd handcontact met elkaar en het gebruik van elkaars
materiaal.

-

De klaslokalen worden verlucht door ramen en deur(en) te
openen: denk er dus aan dat de ramen ook bij frisser weer open
staan tijdens de lessen.

-

Als je koorts hebt of je voelt je ziek, dan blijf je thuis en neem je
contact op met je huisarts.
Als je ziek wordt op school, dan meld je dit onmiddellijk aan de
leerkracht. Je zal naar het quarantaine-lokaal gebracht worden en
de procedure wordt opgestart in overleg met het CLB en de
arbeidsarts.
Respecteer de richtlijnen voor hoest-, nies- en snuithygiëne die je
vindt op de affiches op school.

-

-

-

-

Enkel essentiële derden worden toegelaten op school.
Contact met ouders gebeurt dus digitaal of buiten de schooluren
met maximum drie personen.
Extra-murosactiviteiten zoals uitstappen worden voorlopig tot aan
de kerstvakantie opgeschort.
Observatieactiviteiten, praktijklessen op verplaatsing en stages zijn
wel toeglaten.

Specifieke covid-19 afspraken voor onze school
De afspraken die u hieronder terugvindt, kunnen in de loop van het schooljaar
gewijzigd worden als er nieuwe maatregelen vanuit de overheid komen of als we
merken dat we moeten bijsturen, maar voorlopig starten we op deze manier.
Toegang tot de school
 Iedereen gebruikt de Weverstraat als toegang tot de school. De toegang
langs het tankstation van de Total mag niet gebruikt worden, ook niet door
voetgangers.
Handhygiëne
 Bij aankomst op en het verlaten van de school gebruikt iedereen de
ontsmettingszuil aan de speelplaats.
 Aan elk lokaal hangt er een dispenser met handgel zodat iedereen makkelijk
de handen kan ontsmetten. Ook bij de toiletten, de drankautomaat, de serre,
de kleedkamers, de sporthal en in de refter zijn er een dispensers voorzien.
 Bij verplaatsingen met het leerlingenbusje moeten de handen ontsmet worden.
 Het is misschien handig om een klein flesje handgel mee te brengen om na
een niesbui of het doorgeven van materiaal vlug de handen te ontsmetten.
Mondmasker
 Van zodra een leerling het schoolgebouw, de overdekte speelplaats, de loods
of serres betreedt, moet die een mondmasker dragen. Enkel met een medisch
attest kan hier een uitzondering op gemaakt worden.
 Een mondmasker is verplicht bij verplaatsingen met een bus of auto in
klasverband.
 Tijdens de sportlessen is een mondmasker niet verplicht, dezelfde regel geldt
voor praktijklessen die buiten doorgaan.
 Het is toegelaten om tijdens de les het mondmasker eventjes af te doen om
water te drinken.
 Tijdens de speeltijd in open lucht mag het mondmasker af, hetzelfde geldt
voor de middagpauze. Op de speelplaats blijft iedereen bij zijn of haar
klasbubbel en wordt de nodige afstand tussen de klasbubbels bewaard.
Verplaatsing binnen het schoolgebouw
 De leerlingen gaan niet meer individueel naar de lokalen bij het belsignaal,
maar verzamelen op de speelplaats bij het nummer van hun lokaal. Van
zodra de leerkracht er is, gaan de leerlingen rustig en in groep naar hun
lokaal. Dit is het enige moment dat er tegen de eenrichtingsregel gezondigd
wordt zodat de twee ingangen van het hoofdgebouw gebruikt kunnen worden
en er minder kans is op een samenscholing van leerlingen. Uiteraard kruisen
leerlingen elkaar op deze manier niet in de gang.
 In heel het schoolgebouw geldt eenrichtingsverkeer dat duidelijk is
aangegeven met pijlen op de grond. Ook tijdens de les, als een leerling
bijvoorbeeld iets moet gaan vragen op het secretariaat, wordt het
eenrichtingsverkeer gerespecteerd.
Klaslokalen






De klaslokalen worden extra gepoetst en de vuilbak wordt elke dag
leeggemaakt.
Om lokalen te verluchten, zullen de ramen en de deur zo veel mogelijk
openstaan, voorzie dus warmere kledij als het minder warm wordt.
Leerlingen blijven -waar mogelijk- minstens twee lesuren in hetzelfde lokaal
zodat de verplaatsingen tussen lesuren tot een minimum herleid worden.
In een klaslokaal worden de leerlingen zo goed mogelijk verspreid over de
aanwezige banken en zit iedereen op een vaste plaats.

Leraarskamer
Er kunnen geen papieren of taken worden afgegeven aan de leraarskamer om in
een vakje van een leerkracht te leggen.
Middagpauze
 Alle leerlingen blijven tot en met 4 september tijdens de pauze op school.
 Er worden dit schooljaar geen warme maaltijden aangeboden.
 Broodjes kunnen nog steeds worden besteld.
 Het is verplicht om tijdens het eten en de middagpauze in de klasbubbel te
blijven.
 De leerlingen van de eerste graad eten in hun klaslokaal met de leerkracht
van het vierde lesuur.
 Om de leerlingen van de tweede en derde graad tijdens het middageten zo
veel mogelijk te spreiden, kunnen ze kiezen om in de refter te eten, in de
overdekte speelplaats (waar er extra tafels zullen staan) of op de speelplaats
zelf. In de refter en de overdekte speelplaats wordt het aantal personen per
tafel gelimiteerd.
Uitstappen
Voorlopig zijn alle uitstappen afgelast tot aan de kerstvakantie.
Infomoment ouders








De infoavonden voor ouders kunnen dit jaar niet doorgaan. De titularissen
zullen u contacteren voor een digitale variant van deze avond, waarbij het
tijdstip en de datum kunnen afwijken van de oorspronkelijke
kennismakingsavond.
Eind augustus is het kennismakingsmoment voor de eerstejaars enkel voor
de leerlingen kunnen doorgaan, maar we begrijpen dat sommige ouders met
vragen zitten en/of de titularis op de hoogte willen brengen van specifieke
informatie. Daarom zal er ook voor de ouders van de eerstejaars een digitaal
contactmoment voorzien worden met de titularis. Maar informatie hierover
volgt via de titularissen.
Ouders mogen enkel op school komen bij een onverwachte gebeurtenis (bv
kind dat onwel of ziek geworden is).
Indien nodig, mag een ouder een afspraak maken om op school ontvangen te
worden.

Sportlessen op school
 Klasbubbels worden niet gemixt tijdens de sportlessen of in de kleedkamers.
 Leerlingen houden in de kleedkamer het mondmasker op, enkel in de
sporthal zelf mag het mondmasker af.





Klein materiaal zoals ballen en rackets, wordt zo weinig mogelijk aan elkaar
doorgegeven. In principe behoudt elke leerling bijvoorbeeld zijn eigen racket
gedurende de les. Na elke les wordt dit klein materiaal gereinigd.
Groter materiaal zoals plinten wordt gereinigd tijdens de pauze.
Bij de start van het schooljaar proberen we zoveel mogelijk buiten te
sporten, maar dit zullen we geen volledig schooljaar kunnen volhouden.

Sportlessen op verplaatsing (alle LOS-klassen, 5-6TSO, 5-7BSO)
 Op de bus naar Hoogendonck of het Scheldebad is het dragen van een
mondmasker verplicht.
 De kleedkamers van de Witte Molen zijn niet beschikbaar. De leerlingen
zullen zich al op school omkleden.
 We wachten nog op instructies van de gemeente Waasmunster voor het
gebruik van Hoogendonck. De lessen gaan wel door.
 Het Sinbad wacht nog op verdere regelgeving alvorens ze +12-jarigen
toelaten in het zwembad. We verwachten in de loop van de eerste week van
september meer nieuws hierover.
Betreden van ruimtes
 Leerlingen wachten in de gang op veilige afstand van elkaar en betreden één
per één het klaslokaal, de refter, het leerlingensecretariaat,…

We kunnen het niet genoeg benadrukken, gebruik gewoon je
gezond verstand.
We hopen dat jullie samen met ons er werk van willen maken om het schooljaar
zo veilig en aangenaam mogelijk te laten verlopen.
We danken jullie intussen voor het geduld en respect dat jullie opbrengen om
deze afspraken op te volgen.
Indien er vragen/bemerkingen/suggesties/… zijn, dan vernemen we ze graag.
U kan deze steeds doorgeven via:
Tel: 03 760 10 90
Mail: info@bio.broeders.be

