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De vakantie loopt stilaan op zijn einde.  Hopelijk kon iedereen de batterijen voldoende
opladen om er terug tegenaan te gaan...
Spijtig genoeg zijn we nog niet volledig van de Corona-pandemie af.
Maar hoe zit het nu weer? Wat mag? Wat moet? 
We starten in pandemie scenario 'CODE GEEL'.
Een overzicht om terug volledig mee te zijn:

WIE?
Alle leerlingen lager en kleuter mogen 100% naar school.

- Wie ziek is of symptomen vertoont blijft thuis.
- Wie ziek wordt op school wordt afgezonderd en door de ouders opgehaald.
- Kom je uit een risicogebied (land met code oranje of rood) - neem dan contact met   
je school ifv. zelfquarantaine.
- Behoor je tot een risicogroep? Dan wordt gekeken of je van thuisuit kan werken.
Lukt dat niet dan kan je heirkracht inroepen.  
Behoor je tot een risicogroep en je wilt toch komen werken, dan heb je toestemming
van de werkgever nodig.

LEERLINGENVERVOER?
Het busvervoer kan doorgaan.

- Afstand tussen leerlingen onderling is niet nodig.
- Afstand tussen volwassenen onderling en volwassenen met leerlingen is nodig.
- Capaciteit: laat de eerste rij achter chauffeur en begeleider vrij.
- Volwassenen dragen een mondmasker op de bus.
- Instappen doe je in het midden of achteraan. Is dit niet mogelijk, dan stapt de
chauffeur en begeleider eerst uit.

OPVANG?
Voor- en naschoolse opvang op school kan doorgaan. Dezelfde regels zoals tijdens de
lesuren worden gevolgd.

TOEGANG SCHOOL?
Externen die de school binnenkomen vraag je de handen te wassen en een mondmasker
te dragen.

- Essentiële derden zijn toegelaten op school (ondersteuners, CLB, stagiairs,
vrijwilligers, leesouders, onderhoudsfirma's, ...)
- Vraag ouders zo weinig mogelijk de school te betreden. 
- Zorg dat ouders niet in groep staan te wachten aan de schoolpoort.

ESSENTIËLE BIJEENKOMSTEN?
Bijeenkomsten zoals pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen,
overlegcomités, ... kunnen doorgaan mits het volgen van de nodige maatregelen.



HANDEN WASSEN?
Was de handen: bij aankomst op school, binnenkomen van de klas, toiletbezoek,
maaltijden en verlaten van de school.

MONDMASKERS?
Afstand bewaren heeft voorrang op het dragen van een mondmasker!
- Leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen.
- Volwassenen dragen een mondmasker wanneer voldoende afstand niet gegarandeerd
kan worden.

- Hoeft niet  bij contact met kleuters. Wel bij lagere schoolkinderen.
- Een mondmasker hoeft niet wanneer je vooraan de klas staat en voldoende afstand
bewaart.

- Externen en ouders dragen steeds een mondmasker binnen de school.

LEERLINGENSTROMEN / AFSTAND BEWAREN?
Kleuters:

- Hoeven geen rekening te houden met leerlingenstromen.
- Moeten geen afstand bewaren ten opzichte van elkaar.

Lager:
- Voorzie in het lager zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer.
- Moeten geen afstand bewaren ten opzichte van elkaar.

GROEPSMOMENTEN?
Speelplaats:

- Leerlingen kunnen samen spelen op de speelplaats.
- Leerlingen kunnen gebruik maken van speeltoestellen mits het vooraf en nadien
wassen van de handen. Toestellen moeten nadien niet gereinigd worden.

Refter:
- Leerlingen kunnen hun middagmaal nuttigen in de refter volgens de normale
werking.

Groepsactiviteiten (vergaderingen, vieringen, ..):
- Kunnen doorgaan volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.

Extra-muros activiteiten (eendaagse- en meerdaagse uitstappen)?
Deze activiteiten kunnen doorgaan. 
Hou daarbij rekening met de geldende maatregelen die in de samenleving gelden.
Bv. niet met de klas naar de winkel.

ZWEMLESSEN
Zwemlessen kunnen zowel in code geel als oranje doorgaan.

REINIGEN / POETSEN / DESINFECTEREN?
- Het blijft belangrijk gebruikte materialen vaak te reinigen (water en zeep).  Denk zeker
aan contactoppervlakken (deurklinken, schakelaars, ...), gemeenschappelijk materiaal, ...
- Verlucht lokalen voldoende of geef les met de ramen open.
- Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties..



FAQ's:

- Wat met een leerling met een loopneus? 
Een loopneus, een allergie, hooikoorts: deze leerlingen kunnen naar school.
Informeer bij de ouders voor meer informatie. Uiteraard blijft een zieke leerling net
zoals anders thuis.

- Kan de koekenverkoop doorgaan?
Een verkoop kan doorgaan. Werk zoveel mogelijk digitaal. Voorzie een tijdslot voor
het afhalen van de bestelde goederen zodat er geen grote toestroom ontstaat.
Voorzie het afhaalmoment  bij voorkeur buiten de lesuren.

- Moet de koorts gemeten worden bij aankomst op school?
Het is absoluut niet de bedoeling temperatuur preventief te screenen bij aankomst
op school.

- Mag iedereen toezicht doen op de speelplaats / refter?
Dat kan mits het bewaren van de afstand of het dragen van een mondmasker.

Hoe draag je een mondmasker correct?
Wat zijn de aandachtspunten voor busbegeleiders?
Reinigen of desinfecteren?

Lees het in de vorige Corona nieuwsbrieven op:
www.sgstvincentius.be => Welzijn

                                                        Senne


