WELZIJN OP SCHOOL
NIEUWSBRIEF - 11 mei ’20
Corona update 4.2 - heropstart - busbegeleiders
Op 15 mei staat de heropstart van de scholen gepland. Om alles vlot en correct te laten verlopen
werden op niveau van de scholengemeenschap heel wat voorbereidingen getroffen.
Hieronder kan je specifieke info voor busbegeleiding vinden.
Bescherming jezelf en anderen
- De beste en makkelijkste beschermingsmiddelen blijven:
- Social distancing: hou afstand van elkaar!
- Hoest en nies in je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.
Mondmasker
- In elke school worden 2 herbruikbare mondmaskers per busbegeleider voorzien.
- Op de bus is het dragen van bedekking boven mond en neus verplicht
voor iedereen (alle leerlingen, busbegeleider en chauffeur).
- Leerlingen vragen we zelf een mondmasker te voorzien. Voor wie dit niet heeft
voorzien we een buff die ze kunnen dragen.
- Leerlingen waarvan we vrezen dat ze het mondmasker niet zullen ophouden worden
voldoende ver van anderen gezet.
- Wanneer je het mondmasker niet draagt (buiten de bus), leg het dan in een plastic afwasbaar
bakje.
- Was het mondmasker regelmatig (maximum 8 uur dragen).
!
Wegwerp handschoenen
- Wegwerphandschoenen dragen is verplicht voor busbegeleiders.
- Let op voor kruisbesmetting. Handschoenen dragen heeft geen zin als je
alles vast neemt zoals telefoon, deur, leerlingen, ...
- Desinfecteer je handen voor en na het dragen met alchoholgel.
- Werp gebruikte handschoenen in een afgesloten vuilbak.
- Leerlingen moeten geen handschoenen dragen.
- Vraag de leerlingen thuis de handen te wassen voor het opstappen.
- Er kan een alcoholgel gebruikt worden bij het opstappen.
Papieren zakdoekjes
- Leerlingen werd gevraagd papieren zakdoekjes mee te nemen.
- Op de bus voorzien we ook een doos papieren zakdoekjes.

Social distancing
Afstand houden van elkaar blijft de belangrijkste regel.
Enkele afspraken hoe we die moeten toepassen.
Opstappen
- Leerlingen stappen op in het midden of achteraan de bus indien daar een deur is.
- Wanneer die er niet is, stapt de leerling vooraan op. Dan moeten busbegeleider en
buschauffeur eerst de bus verlaten zodat de leerling kan opstappen, pas daarna stappen zij
terug op.
- Leerlingen die hulp nodig hebben bij het op- of afstappen, kunnen geholpen worden door de
busbegeleider.

Plaatsen
- Er mag 1 leerling per rij zitten, geschrankt.
- Geef leerlingen zoveel mogelijk een vaste plaats.
- We vermijden kruisen bij het opstappen. Leerlingen die eerst opstappen, nemen
plaats vooraan in de bus. We vullen naar achteren toe. Leerlingen die laatst
opstapten, stappen eerst uit.
Afstappen
Laat de leerlingen aan school afstappen in een logische volgorde waarbij ze elkaar
zo min mogelijk kruisen.
Laat hen naast de bus ook voldoende afstand houden van elkaar.

Reiniging
De bus wordt voor gebruik ‘s ochtends en voor gebruik ‘s avonds gereinigd door de
busfirma.

Afspraken op school
Wie gaat mee?
- Enkel leerlingen die niet op een andere manier op school geraken kunnen mee met
de bus.
- Er wordt ‘s avonds een lijst bezorgd welke kinderen opgehaald moeten worden.
- Bekijk Smartschool om te zien of er leerlingen tijdens de dag naar huis gegaan
zijn.
Aankomst op school
- Plan de rit zo dat de bus rond 8u30 à 8u45 op school toe komt.
- Laat de leerlingen steeds voldoende afstand houden.
- Begeleidt de leerlingen tot op de speelplaats.
!
Bulo Blijdhove:
- Leerlingen die les volgen kunnen naar de klassen. (zie lijst naar welk lokaal
ze moeten)
- Leerlingen voor de opvang begeleidt je naar het sanitair blok. Laat de leerlingen per 2 de
handen wassen.
!
!
Waterlelie:
- Een leerkracht wacht jullie op aan de bushalte, ga mee tot in de school.
- Leerlingen voor De Stekke stappen door tot aan de ingang van De Stekke.
Vertrek op school
!
Bulo Blijdhove:
- Sta tegen einde schooltijd klaar op de speelplaats.
- Laat leerlingen met voldoende afstand van elkaar wachten.
- Zodra de groep volledig is kan je de leerlingen mee nemen naar de bus.
!
!
De Waterlelie:
- Haal de leerlingen tegen 16u op aan de groene schoolpoort of aan De Stekke.
- Op woensdag om 12u.
Bij vragen of onduidelijkheden mag je mij steeds contacteren.
Senne

