
Informatie heropstart school sept 2020.  

= CODE GEEL  - Afspraken:

 De kijkavond van donderdag 27 augustus wordt afgelast.
 Ouders en kinderen krijgen op 28 augustus een klaslijst 

doorgemaild (enkel voornamen) van de klas van hun kind(eren). 
Een foto van de leerkracht wordt toegevoegd.

 Op dinsdag 1 september start de school op onder code geel.
 Ouders wordt uitzonderlijk op 1 september gevraagd de school niet

te betreden omwille van een te verwachten té grote samenscholing
van mensen (kinderen + ouders) op een té beperkte locatie 
(speelplaats). Ook zou dit voor de registratieplicht onbegonnen 
werk zijn. 

 Vanaf 2 september ben je als ouder wel terug welkom op school 
(mét mondmasker!). 
Maar… omwille van de registratieplicht (naam, telnr, uur in en uur 
uit) is dit redelijk omslachtig. We willen dus vragen om hiervan 
slechts gebruik te maken als het echt nodig is (een gesprek met de
leerkracht bv). ’s Morgens gewoon op de speelplaats van 1/2/3 
komen staan zoals vroeger, lijkt ons dus voorlopig nog niet 
praktisch haalbaar. Zet je kind dus af aan de poort en blijf zelf 
buiten de school. 
Wie tijdens de schooluren toegang wil tot de school, gebruikt de 
bel aan de poort. Iemand komt je dan binnen laten.

 Secretariaat:
Vragen voor het secretariaat stel je best via de telefoon of mail. 
Uiteraard ben je er wel welkom als dit bv omwille van papierwerk 
echt nodig is. Dienstverlening blijft ook in Corona-tijden voor ons 
belangrijk.

 Ouders van nieuwe kinderen uit leerjaren 2-3-4-5-6 wordt gevraagd
om op 1 september reeds om 8.10u naar de school (en de klas) te 
gaan met hun kind(eren). Zij registreren zichzelf in het klaslokaal.

 Ouders van en kinderen uit leerjaar 1 worden op 1 september pas 
om 9u ontvangen – Marina, Tara, Ellen en Herman ontvangen 
deze mensen aan de schoolpoort en verwijzen hen naar de juiste 



leerkracht door (klaslijsten meenemen!): Deze ouders betreden de 
school wel en gaan naar de grote zaal (1A), de turnzaal (1B), het 
afdak (1C). Zij registreren zich bij de leerkracht. De 
klasleerkrachten voorzien per klas een korte kennismaking in de 
grote ruimte. Ouders van kinderen met broers/zussen in andere 
leerjaren  - die er dus al vroeger zijn -  mogen naar de grote zaal 
om te wachten (ook registreren). Om 8.45u kan juf Christel hen 
daar laten vertrekken. 

 Beide schoolpoorten zijn open en mogen naar eigen keuze 
gebruikt worden. Mogelijk leggen we bij code oranje en rood een 
opgelegde inkompoort op. Nog te bekijken.

 Binnenkomen school = handen ontsmetten aan de voorziene zuilen
(iedereen!).

 In een klaslokaal mogen alle kinderen van die klas – geen 
beperkingen qua m² en afstand. Let extra op handhygiëne.

 Iedereen wast de handen bij aankomst. 
 Er wordt in elke klas ruim tijd gemaakt om alle regels omtrent 

veiligheid en hygiëne te herhalen en te oefenen. Zeker de eerste 
dagen zal dit veel aan bod moeten komen.

 Er is alle dagen les, er is geen spreiding van start- en einduren.
 Ouders wordt gevraagd om bij het brengen van kinderen een 

mondmasker te dragen en de afstandsregels te respecteren. 
Kinderen die al wat ouder zijn, hoeven niet begeleid te worden 
door een volwassene tot aan de schoolpoort Schoolstraat. De 
private weg is voldoende veilig om alleen te stappen.

 Maximum 1 ouder per gezin om kinderen af te zetten.
 Betreden van de school door ouders is mogelijk om bv een 

leerkracht te spreken. Liefst gebeurt dit na afspraak. Mondmasker 
dragen, handhygiëne toepassen en afstand bewaren zijn verplicht.

 De zorgleerkrachten vatten bij code geel hun werk aan als anders. 
Ze poetsen zelf bankjes, stoelen en materialen (water en zeep is 
voldoende) bij wissels. Idem voor de leermeesters LBV.

o Marina: 1
o Ellen: 2
o Tara: 3 + 4
o Iene: 5
o Cindy: 6

 De lessen LO gaan door zoals normaal.
 De speeltijden gaan door zoals normaal. Geen aparte klasbubbels 

nodig. 



 Uitstappen gaan door zoals anders. Vanaf code oranje worden er 
geen uitstappen meer gedaan.

 De zeeklassen kunnen doorgaan zoals gepland. Ook in de 
Jeugdherberg werden/worden alle nodig maatregelen genomen.

 De zwemlessen gaan door zoals anders tenzij het zwembad zelf 
nog bezwaar maakt.

 Toiletgebruik: vrij maar met extra toezicht op handhygiëne en 
social distancing.

 Rijen na elke dag zoals vroeger naar keuze van de ouders. Enkel 
het afhalen van kinderen om 15.35u wordt definitief afgelast. 
Iedere ouder geeft dus een rij door (Veldstraat Rode Kruis / 
Merksemsebaan Sint-Sebastiaansplaats / Turnhoutsebaan einde 
Schoolstraat / Schoolstraat – hoek Kerkhofstraat). De private weg 
aan de Schoolstraat 61 blijft dus vrij aan het einde van de 
schooldag. Mogelijk wordt de Schoolstraat-rij nog uitgebreid tot aan
de Vaartdijk.

 Eten = in de klas zoals anders
 Fietsenberging: gebruik zoals vroeger

 Infoavonden september gaan niet fysiek door. We voorzien een 
digitaal aanbod:

- Elk leerjaar maakt een filmpje met de toelichting die 
normaal gegeven werd. Dit kan via een Powerpoint met 
ingesproken stem of gewoon via enkele korte opnames 
(denk aan de limiet bij doormailen)

- Elke klasleerkracht zorgt nog voor een individueel stukje 
zodat elke ouder zich zeker ook persoonlijk door de 
leerkracht aangesproken voelt. Voor nieuwe mensen is dit 
ook een visuele herkenning van de leerkracht.

- Herman (ICT) en de zorgleerkracht van elk leerjaar 
kunnen hier best bij helpen.

- Het oudercomité voorziet een kort filmpje (wordt verstuurd 
vanuit het secretariaat)

- De directie voorziet een kort filmpje (wordt verstuurd 
vanuit het secretariaat)

- Bij eventuele besmettingen beslist de CLB-arts over quarantaine. Er is  
  samenwerking tussen deze CLB-arts, het contact-tracing-center en de 
  school.



Preventiemaatregelen  

Voor leerkrachten/leerlingen:
 We bewaren steeds een afstand van 1,5m
 We passen de hygiënemaatregelen toe die uithangen
 Zeep en water is nog altijd de basis- handgel voor persoonlijk 

gebruik wordt wel voorzien (!!!flacon bijhouden – vulsysteem)
 Leerkrachten dragen altijd verplicht een mondmasker, tenzij ze 

zitten (met afstand) of alleen werken aan het eigen bureau
 Leerkrachten houden ook in de klas zoveel mogelijk 1,5m afstand
 Een face-shield zonder mondmasker = enkel mogelijk bij het 

lesgeven vooraan.
 Help de leerlingen meermaals bij het inschatten van de afstand
 Licht opnieuw uitgebreid de handhygiëne toe – verwijs naar de 

inhoud van de affiches:
* bij het betreden van de school
* bij betreden van de klas handen wassen
* na toiletbezoek
* voor het eten
* voor het verlaten van de klas aan het einde van de dag
* na hoesten of niezen
* 20 seconden-regel handen wassen

 Bij het binnenkomen ’s morgens: lkr laat elke leerling de handen 
wassen

 Verbeterwerk: gebruik handschoenen en pas handhygiëne toe
 Kinderen hebben best nog vaste plaatsen in het lokaal
 Zieke kinderen stuur je naar het secretariaat – bij koorts en/of 

hoesten: quarantaine in aparte afgeplakte ruimte tot plafond in de 
MM-klas. Ouders komen ophalen.

 Vermijd kinderen die alleen door de school lopen (wissels LBV, 
zorg en LO, geen bezoeken secretariaat, wel bezoek toilet 
mogelijk)

 In de gangen werd de staprichting gemarkeerd met pijlen. Een 
kleefstrook geeft het midden van de gang aan.

 Bij gebruik kopieerapparaat zijn mondmasker, afstand en 
handhygiëne ook verplicht

 Reinig gebruikte toestellen (keuken bv) na gebruik.
 Kinderen nood aan psycho-sociale hulp? Verwittig Herman. Hij kan

bij het CLB een aanvraag doen voor hulp. 
 Zelf nood aan psycho-sociale hulp? Je kan voor psychologische 

hulp terecht bij IGEAN: helga.helskens@igean.be of via 0496 24 
38 31

mailto:helga.helskens@igean.be


 Externe dienst preventie voor leerkrachten: 
Psychosociaal.antwerpen@idewe.be
Sabine.stevens@idewe.be 
03/218.83.83 (algemeen nummer Idewe)
Dr Lutgart Maesen in onze arbeidsgeneesheer
Lutgart.maesen@idewe.be 
David.giuliani@idewe.be (expert onderwijs)

 Informeer voor de opstart nog elk gezin met:
- enkele korte praktische afspraken
- stel de vraag of er in de familie overlijdens zijn geweest 

omwille van Corona.
- Stel de vraag of er bij eventueel afstandsonderwijs digitale

problemen zijn – geef door aan Herman
 Eerste schooldag: zorg voor een onthaal, hou rekening met 

mogelijke rouwervaringen. Tips kreeg je vroeger al van de 
toenmalige werkgroep ‘mensen’. Info rouwverwerking (hoekje, 
doos, …) bij Herman (of collega’s) indien nodig.

 Medicatie van leerlingen wordt nog steeds in de klas gegeven 
(=opgeborgen, best achter slot)

 Leerlingen van de lagere school gebruiken geen mondmasker, 
ongeacht hun leeftijd.

 …

Klaslokalen:
 Lkr ontsmet geregeld de deurklink, kraantje, …
 Na elke lesdag wordt elk lokaal gepoetst met water en zeep. 
 PC’s lln reinigen na elk gebruik
 Deuren van klassen blijven open staan
 Rondlopen in het lokaal beperken (tenzij wasbak/ handen wassen)
 Leerlingen hebben een drinkbus; wie dat niet heeft help je door uit 

de verloren voorwerpen een bus te laten uitwassen in de vaatwas 
bij Annick en dan aan deze ll te geven

 Verlucht minstens 3x per dag je klaslokaal (verstandig – 
verwarming uit)

 Automatische verluchting/ventilatie/airco werd aangepast conform 
de richtlijnen uit de risicoanalyse en na overleg met de 
preventiedienst, de technische dienst van de gemeente en de firma
van de toestellen.

 Reinig zelf je werkplek 2x daags 
 …
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Speelplaats:
 Speeltoestellen zijn terug toegankelijk
 ….

Leraarslokaal:
 Dit wordt tijdelijk georganiseerd in de grote zaal
 Stoelen staan op de juiste afstanden, laat deze ook zo staan
 …

Secretariaat:
 Het secretariaat is fysiek niet toegankelijk wegens te klein om de 

1,5m afstand te respecteren.
 Leerkrachten kunnen via mail contact opnemen of in de 

deuropening
 Er worden geen kinderen naar het secretariaat gestuurd, behalve 

als het gaat om zieken. 
 Derden (leveranciers bv) zijn welkom mits naleven Corona-

maatregelen, vermeld aan de poort.
 …

Ouders:
 Zetten op 1 september kinderen af aan de poorten: maximum 1 

persoon, oudere kinderen komen alleen tot aan de poort 
Schoolstraat.

 Respecteren de social-distancing (1,5m) aan schoolpoorten
 Mogen vanaf 2 september ook IN de school komen voor dringende

zaken en mits respect voor de Corona-maatregelen (mondmasker, 
afstand, …)

 Voorzien een drinkbus voor hun kind
 Geven voldoende wegwerpzakdoekjes mee
 Ontvangen nog aparte info omtrent onze pedagogische aanpak 

m.b.t. de evaluatie en rapporten
 …

Ziekenboeg:
 MM-klas
 Afgeschermd tot plafond
 Ouders komen ophalen
 Wordt gedesinfecteerd met specifiek middel
 Schort voor hulpverlener + mondmasker



Materialen:
 Zet je handgel niet in de zon (zelfontbranding mogelijk door hoge 

alcoholpercentage)
 Pas de regels omtrent mondmaskers correct toe 
 Iedereen krijgt handgel voor persoonlijk gebruik en met 

navulmogelijkheid (bewaar dus de flacon zelf)
 Iedereen ontvangt handcrème
 Er zijn handschoenen voorzien voor poets (lang) + leerkrachten 

(normaal)
 Gebruik papieren zakdoeken
 Er is handzeep voor elk lokaal
 Er zijn losse wegwerphanddoeken voor elk lokaal
 Er werden 35 face-shields geschonken door een ouder
 Afgesloten vuilnisbakjes met pedaalfunctie zijn ok

 …

Draaiboek poets  
Leerkrachten:

 Geregeld reinigen van gebruikte materialen en oppervlakten 
(water+zeep en/of desinfectie)

 …
Poetsdames:

 Verplicht dragen van mondmasker en lange handschoenen
 Werken hun werkrooster af zoals vroeger
 Toiletten hebben voorrang in de poetsbeurtrol
 In de gang:

* trapleuningen
* delen van de muur waar de handen langs komen
* kapstokken
* deurklinken + deel errond
* lichtknoppen+ delen errond

 In de lokalen:
* wasbak + omgeving
* werkblad bank
* handvatten
* vuilbakken ledigen + reinigen
* stoelen en zeker leuningen
* computermuis + toetsenbord
* digitale bord



 Sanitair:
* ’s morgens en ’s middags reinigen
* deuren en klinken
* toiletten
* wc-borstel
* toiletpapierhouder
* spoelknop toilet
* wastafels
* zeeppompje
* kraantjes

 Keuken
* knoppen verlichting
* microgolfoven binnen en buiten
* vaatwasser
* koelkast
* werkbladen
* klink deuren
* aanrecht
* waterkoker
* koffiezet
* handvatten (kasten, deuren, …)

 Verlucht terwijl je poetst
 Was je handen als je je handschoenen uitdeed
 Zet als laatste je mondmasker af
 Was nogmaals je handen

CODE ORANJE   -   Aanpassingen

 Bij code oranje werken zorgleerkrachten IN de klaslokalen.
 LBV-lessen worden beurtelings per klasbubbel georganiseerd.
 Het kan ook zijn dat LBV-leerkrachten ingezet worden om opvang 

te voorzien (quarantaine lkr bv.)
 Opgelegde poort voor toegang ’s morgens
 Ouders niet meer fysiek op school toegelaten
 Derden (leveranciers bv) bellen aan via de bel aan de poort.



 Oudercontacten digitaal
 Geen uitstappen meer
 Geen materialen gedeeld laten gebruiken door de kinderen
 Geen gebruik van speelgoed in de klas tenzij je dit nadien zelf 

ontsmet.
 Niet-essentiële vergaderingen worden opgeschort
 Vergaderen enkel digitaal
 Inschrijven digitaal of na afspraak
 …

CODE ROOD  - Aanpassingen

 Idem oranje  +
 Opdracht bijzonder leermeesters levensbeschouwelijke vakken 

wordt beperkt tot 1 school 
 Inschrijven enkel digitaal
 Poetsen: Om ervoor te zorgen dat elk lokaal minstens 1x per dag 

gepoetst wordt, gebruiken we het overzichtsrooster van alle 
lokalen. 
De ‘ochtendploeg’ en ‘namiddagploeg’ duiden hierop aan welke 
lokalen gepoetst werden. Voor de start van elke ploeg, wordt een 
werkplanning opgemaakt a.d.h.v. dit document. Lokalen die de 
vorige ploeg niet poetste, worden eerst aangepakt. 

 …

QUARANTAINE  -  specifieke regeling
 Leerkrachten die omwille van privé-redenen in quarantaine worden

geplaatst, worden waar mogelijk vervangen. Zij verzorgen 
ondertussen pedagogisch-didactische taken voor collega’s en de 
school volgens een vooraf met de directie besproken werkschema.
die erg belangrijk zijn voor andere kinderen.

 Leerlingen die omwille van privé-redenen in quarantaine worden 
geplaatst, worden voorzien van afstandsonderwijs zover onze 
mogelijkheden (beschikbaarheid leerkrachten) dit toelaten. De 
zorgleerkracht van dat leerjaar kan de klasleerkrachten hierbij wel 
helpen.

 Leerlingen die met hun klas in quarantaine worden geplaatst 
omwille van een besmetting in de schoolsfeer, worden voorzien 
van afstandsonderwijs door de klasleerkracht.
De zorgleerkracht kan hierbij wel gedeeltelijk helpen.



Aangezien alle leerlingen uit het lager onderwijs beschouwd 
worden als ‘laag risico-contacten’, is een quarantaine per klas 
waarschijnlijk niet aan de orde.

 Leerkrachten die wegens ziekte geen afstandsonderwijs kunnen 
bieden, worden daarin vervangen door hun parallelcollega’s. Het is
goed dat ouders daarom ook de contactgegevens van andere 
leerkrachten van hetzelfde leerjaar bij de hand te houden 
(voornaam.naam@gemeenteschool-wijnegem.be) of zie website.

 Afstandsonderwijs = opdrachten tot max 3u per dag.
 … 
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