‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

Draaiboek corona
‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’
Spelenderwijs
2020-2021
Het coronavirus zorgt voor nieuwe en andere tijden. Het doet ons nadenken
over dingen. Het doet ons stilstaan. Het doet ons aanpassen, maar vooral ook
terug verder gaan. Ook het nieuwe schooljaar zijn we er nog niet van verlost.
Maar we zijn dankbaar dat we terug allemaal samen kunnen zijn.
U vindt hier ‘het draaiboek voor schooljaar 2020-2021’, gebaseerd op de
veiligheidsmaatregelen, het draaiboek van de scholengemeenschap en de
context van onze school. Zoals steeds staat de veiligheid voorop.
Dit schooljaar zal er gewerkt worden met kleurencodes.
nul risico
laag risico
matig risico
hoog risico
Aan de schoolpoort zal steeds de kleurcode hangen die van toepassing is.
Uiteraard zal bij elke verandering een bericht in de mailbox volgen. Gelieve
strikt de regels op te volgen en zo het goede voorbeeld te geven.
Dank bij voorbaat.
#Samensterk!
Warme groet
Winnie Bloemen
Directie Spelenderwijs

1

Code groen – nul risico
Leerlingen tegelijk naar
school.

100% - 5 dagen per week. Er wordt geen
afstandsonderwijs gegeven.

Derden op school.

Geen probleem.

Buitenschoolse
activiteiten, uitstappen,
zeeklassen.

Geen probleem.

Groepsactiviteiten
(vergaderingen,
proclamatie, viering…)
Gebruik infrastructuur
en klaslokalen.

Geen probleem.

Speelplaats (inclusief
speeltuigen en
buitenmateriaal).

Normale werking.

Handhygiëne

Basis, wij blijven de handen ontsmetten bij het
binnenkomen en na het toiletbezoek.

Verluchting en
ventilatie

Normale werking.

Mondmaskers
Social distancing
(1,5 m)

Normale werking.

Schoolpoort: aankomst
en vertrek

Normale werking.

Gebruik materiaal van
de school.

Normale werking.

Inschrijvingen.

Normale werking.

Normale werking.
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Code geel – laag risico
Leerlingen tegelijk naar
school
Derden op school
(ondersteuners, CLB,…)
Buitenschoolse activiteiten,
uitstappen, zeeklassen,…
Groepsactiviteiten
(vergaderingen,
ouderavonden…)
Gebruik infrastructuur en
klaslokalen
Speelplaats (incl. speeltuigen
en buitenmateriaal)
Handhygiëne

Verluchting en ventilatie
Mondmaskers
Social distancing
(1,5 m)

Schoolpoort:
!! AAN DE SCHOOLPOORT IS
EEN MONDMASKER VERPLICHT
en dient 1,5 m afstand
gehouden te worden.

Gebruik materiaal school
Inschrijvingen

100% - 5 dagen per week.
Er wordt geen afstandsonderwijs gegeven.
Geen probleem. Er wordt wel gevraagd een mondmasker te
dragen indien de afstand niet bewaard kan worden.
Volgens de regels van de brede samenleving en de situatie
binnen onze gemeente.
Volwassenen passen steeds de veiligheidsmaatregelen toe in
contacten met andere volwassenen.
Volgens de regels van de brede samenleving en de situatie
binnen onze gemeente.
Normale werking.
Normale werking.
Extra ontsmetten van de handen:
- bij het binnenkomen
- na het toiletbezoek
- na elk eetmoment
- na niesten en hoesten.
Lokalen worden extra verlucht en geventileerd.
Personeel:
- Lager: bij contact met leerlingen in de klas indien geen
1,5 m afstand kan gehouden worden.
- Kleuter: geen mondmaskers nodig in de klas. Elders
indien geen 1,5 m afstand mogelijk is.
Ouders en externen:
- Aan de schoolpoort verplicht, gelieve hier ook 1,5 m
afstand te houden.
- Bij het betreden van de schoolgebouwen, ook bij het
brengen en/of halen opvang.
- Elders indien geen 1,5 m afstand mogelijk is.
AANKOMST (brengen)
(normale werking)

-

Kinderen worden
afgezet aan de
poort.

VERTREK (afhalen)
(normale werking)
NA het belsignaal:
- Ouders lager wachten
onder het afdak na de bel.
- Ouders kleuters wachten
aan het podium na de bel.

Normale werking.
Normale werking.
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Code oranje – matig risico
Leerlingen tegelijk naar
school
Derden op school.
(ondersteuners, CLB,…)
Buitenschoolse activiteiten,
uitstappen, zeeklassen.
Groepsactiviteiten
(vergaderingen,
ouderavonden…)
Gebruik infrastructuur en
klaslokalen
Speelplaats (incl. speeltuigen
en buitenmateriaal)
Handhygiëne

Verluchting en ventilatie
Mondmaskers
Social distancing
(1,5 m)

Schoolpoort:
!! AAN DE SCHOOLPOORT IS
EEN MONDMASKER VERPLICHT
en dient 1,5 m afstand
gehouden te worden.

Gebruik materiaal school
Inschrijvingen

100% - 5 dagen per week.
Er wordt geen afstandsonderwijs gegeven.
Zoveel mogelijk beperken, indien mogelijk online.
Alle activiteiten worden opgeschort.
Zoveel mogelijk digitaal, grote samenkomsten kunnen niet.
Maaltijden worden in de klasbubbel genuttigd.
De eetzaal is gesloten. Indien mogelijk thuis eten.
Normale werking.
Extra ontsmetten van de handen:
- bij het binnenkomen
- na het toiletbezoek
- na elk eetmoment
- na niesten en hoesten
Lokalen worden extra verlucht en geventileerd.
Personeel:
- Lager: bij contact met leerlingen in de klas indien geen
1,5 m afstand kan gehouden worden.
- Kleuter: geen mondmaskers nodig in de klas. Elders
indien geen 1,5 m afstand mogelijk is.
Ouders en externen:
- Aan de schoolpoort verplicht, gelieve hier ook 1,5 m
afstand te houden.
- Bij het betreden van de schoolgebouwen, ook bij het
brengen en/of halen opvang.
- Elders indien geen 1,5 m afstand mogelijk is.
AANKOMST (brengen)

-

Kinderen worden
afgezet aan de
poort.

VERTREK (afhalen)
NA het belsignaal:
- Ouders kleuters wachten
aan het podium na de
bel.
- Kinderen lager worden
door leerkracht naar
parking gebracht per
klasbubbel.

Normale werking.
Digitaal of op afspraak.
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Code rood – hoog risico
Leerlingen tegelijk naar
school.
Derden op school.
(ondersteuners, CLB,…)
Buitenschoolse
activiteiten,uitstappen,
zeeklassen.
Groepsactiviteiten
(vergaderingen,
ouderavonden…)
Gebruik infrastructuur en
klaslokalen.
Speelplaats (inclusief
speeltuigen en
buitenmateriaal).
Handhygiëne

Verluchting en ventilatie
Mondmaskers
Social distancing
(1,5 m)

100% - 5 dagen per week.
Er wordt geen afstandsonderwijs gegeven.
Enkel essentiële derden.
Alle activiteiten worden opgeschort.
Enkel digitaal.
Maaltijden worden in de klasbubbel genuttigd.
De eetzaal is gesloten. Indien mogelijk thuis eten.
Normale werking.

Extra ontsmetten van de handen:
- bij het binnenkomen
- na het toiletbezoek
- na elk eetmoment
- na niesten en hoesten.
Lokalen worden extra verlucht en geventileerd.
Personeel:
- Lager: bij contact met leerlingen in de klas indien geen
1,5 m afstand kan gehouden worden.
- Kleuter: geen mondmaskers nodig in de klas. Elders
indien geen 1,5 m afstand mogelijk is.
Ouders en externen:
- Aan de schoolpoort verplicht, gelieve hier ook 1,5 m
afstand te houden.
- Bij het betreden van de schoolgebouwen, ook bij het
brengen en/of halen opvang.
- Elders indien geen 1,5 m afstand mogelijk is.

Schoolpoort: aankomst en
vertrek
Schooluren worden
aangepast per bubbel.
!! AAN DE SCHOOLPOORT IS
EEN MONDMASKER
VERPLICHT!!

AANKOMST (brengen)
Kinderen worden afgezet
op het beginuur van hun
klasbubbel.
- Vlindertuin
schoolpoort boven.
- Kiekeboe,
regenboog en
SMARTies
schoolpoort onder.

Gebruik materiaal school.

Gebruik van niet-persoonlijk materiaal wordt tot het
noodzakelijk minimum beperkt.
Enkel digitaal.

Inschrijvingen.

VERTREK (afhalen)
Kinderen worden afgehaald op
het einduur van hun klasbubbel.
NA het belsignaal:
- Ouders kleuters wachten
aan het podium na de
bel.
- Ouders vlindertuin
schoolpoort boven.
- Regenboog en SMARTies
schoolpoort onder.
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