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Ready, set, go, ...
Na een heel aantal weken van herhalingsopdrachten voor thuis maakten we de stap naar 
préteaching. Nu zijn we klaar om voor een aantal leerjaren de volgende stap te zetten richting 
normale lessen.
Heel wat weken van voorbereiding, bijsturing, vergaderingen, bijsturing, aangepaste richtlijnen, 
bijsturing, ... brachten ons tot waar we vandaag staan. Klaar voor de start.

We deden en doen er alles aan om de lessen in een zo veilig mogelijke omgeving te laten doorgaan.
Met deze nieuwsbrief willen we jullie nog enkele laatste nieuwigheden meegeven en enkele 
belangrijke zaken herhalen.

Mondmasker verplicht

- Het zal voor sommigen even wennen zijn. 
- Voor anderen een discipline om het toch te blijven 
dragen.
- Het dragen van een mondmasker of iets wat neus 
en mond bedekt is VERPLICHT voor iedereen die in 
een school werkt!
! Uitzondering: wie tussen de kleuters werkt, 
! hoeft geen mondmasker te dragen.
! Opgepast: contact met collega’s en ouders? 
! Dan is het wel verplicht.
- Wees een voorbeeld voor de leerlingen en draag 

je mondmasker correct. 

- Je mondmasker desinfecteer je door te:
- wassen op hoge temperatuur
- strijken op hoge temperatuur
- onderdompelen in een pot kokend water

Wegwerp handschoenen
- Wegwerphandschoenen dragen doe je bij hulp in het sanitair of reinigen van materialen.
- Voor onderhouds- en buspersoneel verplicht.

Handen reinigen
- Handen reinigen doe je door ze te wassen met water en zeep.
- Ontsmettingsalcohol kan je gebruiken als er geen wasbak in de buurt is.

Faceshields 
Gezichtsmaskers houden we voor het onderhoudspersoneel.



! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Reinigen of desinfecteren?
Reinigen is het proper maken van materialen en oppervlakken, daarmee kan je het grootste deel van 
de virusdeeltjes weg halen. Dit volstaat voor de meeste materialen.
! - Hiervoor gebruik je een standaard poetsproduct en een microvezeldoek.

Desinfecteren, hier haal je ook het ‘onzichtbare vuil’ weg en microdeeltjes.
Deurklinken, lichtschakelaars, wc-bril, koffiemachine, klavieren, tablets, trapleuningen en andere 
zaken die veel in de handen genomen worden zijn belangrijk regelmatig te desinfecteren.

Door de grote vraag naar producten werd niet alles geleverd. 
Daardoor moeten we afwijken van eerder gegeven info.
!

!
Desinfecterende doekjes zijn makkelijk in gebruik, maar nog niet beschikbaar.
! Gebruik in de plaats de spray en een microvezeldoek. Spuit daarbij steeds op 
! de doek en niet rechtstreeks op het te reinigen oppervlak.
! Dit mag ook gebruikt worden voor touchscreens. 
! Ook hier spuit je niet rechtstreeks!

! ! Hou ook nu steeds onderhoudsproducten, maar ook handontsmetting 
! ! buiten bereik van kinderen.

! ! Laat ontsmettingsalcohol niet achter op een warme plaats of in de zon!

Laatste nieuwtjes
- De risicogroepen zijn nog steeds niet bepaald. Denk je zelf in een risicogroep te zitten, dan neem 

je contact met je directeur en werk je verder van thuis uit, hiervoor kan je heirkracht inroepen.
- Leef je samen met iemand uit de risicogroep, dan vormt dit in principe geen obstakel om op school 

aan de slag te gaan. Tenzij de behandelend arts hier ander over beslist. Dan kan je ook heirkracht 
inroepen.

- Kleuters die instappen na Hemelvaart, doen dat via préteaching vanop afstand of in de opvang.
- Lunchpauzes kunnen met meerdere bubbels samen in bv. de eetzaal. De regel van vierkante meter 

per leerling blijft wel gelden en de circulatie moet beperkt worden.
- Als enkel kleuters samen in een bubbel in de opvang zitten, dan mag de groep tot 20 kleuters 

omvatten. 1,5m afstand houden is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Een mondmasker voor het 
opvangpersoneel bij kleuters is niet verplicht, wel met volwassenen.

- Gezinnen konden vanaf 10 mei hun contactbubbel uitbreiden met maximaal 4 personen. Op hen 
mogen ouders ook beroep doen voor de opvang.

! !

Desinfecterende doekjes Desinfecterende spray Desinfecterend product

Sanytol Clean ‘n Easy Aspesin Daily desinfecte
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