
Draaiboek veilig en gezond werken 

tijdens en na de coronacrisis.

Maatregelen vanaf 10 januari 2022 tot aan de 
krokusvakantie



Algemene principes

- Handhygiëne blijft van kracht

- Ventileren en verluchten blijft belangrijk

- Corona-hygiënemaatregelen verderzetten.

- Aanbeveling om mondmasker te dragen en afstand te houden tijdens 
samenkomsten (PV, ouderraad, schoolraad, samen zitten in 
leraarslokaal, …) 
Vergaderingen gaan bij voorkeur digitaal door.

- Afstand houden!



Test- en quarantainestrategie leerlingen

- Leerlingen worden enkel getest als ze symptomen hebben.

- Bij 4 of meer besmettingen binnen dezelfde week zal de klas 
voor 5 dagen in quarantaine gaan. 

- Sluiting van een klas wordt in overleg met het VCLB 
genomen.
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Mondmasker vanaf het 1ste leerjaar. 

*Tijdens het eten in de klas:  
mondmasker mag af tijdens het eten,
na het eten gaat het mondmasker terug op. 

* Leerlingen dragen mondmasker bij verplaatsingen in de klas en in de 
school (gangen) alsook bij  hoekenwerk, projectwerk, … . Kortom, bij 
alle activiteiten binnen waar ze geen afstand kunnen houden.

* Mondmaskerplicht voor leerlingen in de (zwem)bus.



Geen mondmasker vanaf het 1ste leerjaar
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Algemene mondmaskerplicht op school

* Leerkrachten:  - in de gang en klas
- tijdens contact met derden (binnen)

* Enkel essentiële derden, noodzakelijk voor het behalen van de 
eindtermen mogen op school komen en dragen hun mondmasker

* Middagtoezichter:  - draagt in de refter  mondmasker.
- op de speelplaats niet verplicht, maar aan te raden



Geen mondmaskerplicht 

* Leerkrachten:  - tijdens bewakingen op speelplaats.
- tijdens activiteiten in buitenlucht. 

* Leerlingen derde graad: - tijdens speeltijden
- tijdens buitenactiviteiten 



Schoolorganisatie: ouders 

- Ouderaanwezigheid blijft beperkt:  
Uitzondering: - melding van een overlijden

- bij een dringend noodgeval
- op expliciete vraag van de school
- bij een dringend zorggesprek

- Tijdens uitzonderlijke aanwezigheid dragen ouders en personeel steeds 
een mondmasker. 

- Ouders melden zich aan via de buitendeur van het secretariaat. 

- Ouders kunnen bij vragen, brengen van boterhamdozen, dit in de box 
leggen voor de school.



Oudercontacten 

* digitaal.


