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ALGEMENE MAATREGELEN EN RICHTLIJNEN OP SCHOOL  

 

Graag informeren wij u over de genomen veiligheidsmaatregelen en de algemene richtlijnen die we in 
het belang van de veiligheid van jullie kinderen en de leerkrachten gemaakt hebben : 

 

- We vangen de kinderen van de noodopvang op in de kleuterschool. 
Zo komen ze niet in contact met de leerlingen die les volgen. 

- Alle groepen zullen maximum uit 10 tot 12 kinderen bestaan. 
- We proberen de kinderen op 1,5 m afstand van elkaar te houden. 
- Deze groepen komen zo weinig mogelijk in contact met elkaar. 

 

Hierdoor : 

- komen de groepen van 1, 2 en 6 op verschillende tijdstippen naar school 
- gaan de kinderen ’s morgens meteen naar hun eigen klas  
- volgen de kinderen de aangeduide weg in de school 
- spelen de groepen op verschillende momenten. 
- delen we de speelplaats op in verschillende delen 
- eten de kinderen in hun eigen klas. Ze brengen zelf hun drankje mee. 
- verlaten de groepen van 1, 2 en 6 op verschillende tijdstippen de school 

 

- De lagere school kan je enkel langs de bruine poort (St. Fredegandus- straat) binnen komen. 
- Je neemt aan de poort afscheid van je kind en komt niet mee binnen.  
- Bij het binnenkomen van de school wordt de temperatuur van alle kinderen en leerkrachten 

gemeten. Dit gebeurt ook na het middageten. 
- Bij het binnenkomen van de klas moeten alle kinderen hun handen reinigen. 
- Leerkrachten beschikken over handgels, ontsmettende spray, handschoenen, mondmaskers of 

gelaatsschermen, … in de klas. 
- De materialen en banken worden elke avond gereinigd. Ook de klasvloer wordt elke avond 

gepoetst. 
- Door de werken aan het sanitair, zal een sanitaire container gebruikt worden om naar toilet te 

gaan. Dit gebeurt op vaste momenten en onder leiding van de leerkracht. 
- Ouders en leveranciers worden enkel op afspraak toegelaten. 

 

U ziet het !!  

We doen alles om de veiligheid van jullie kinderen en de leerkrachten zoveel mogelijk te garanderen. 

 


