Start schooljaar 2020-2021
Corona – richtlijnen voor leerlingen

GEEL

1. Je komt de school binnen via de fietsenpoort agora, met mondmasker. Je draagt dit
masker de ganse dag behalve in de refter, tijdens LO en wanneer je iets drinkt of
eet op de speelplaats. Volg de instructies wat betreft onderhoud en gebruik van het
masker nauwkeurig op.
2. Je wast je handen in de toiletten agora of je gebruikt de aangeboden
desinfecterende handgel of je hebt je eigen handgel bij je.
3. Je begeeft je naar de speelplaats waar je les hebt.
4. Bij het belsignaal vorm je een rij en je respecteert de social distancing, ook in de
gangen tot aan het leslokaal.
5. Respecteer het éénrichtingsverkeer op de trappen en in de gangen, wacht
desnoods bovenaan/onderaan de trap.
6. Raak zo weinig mogelijk klinken, leuningen en schakelaars aan met je handen.
7. Bij aankomst aan het lokaal zal de leerkracht de leerlingen één voor één laten binnen
gaan en een vaste plaats aanduiden (ook in vak- en PC-lokalen). De verste
plaatsen worden eerst ingenomen.
8. Je ontsmet je handen (flacon handgel aanwezig).
9. Je geeft geen boeken of materiaal door. Je blijft op je plaats zitten.
10. Gooi handschoenen en gebruikte maskers NIET weg in de vuilnisbakken in de klas,
maar wel in een vuilnisbak op de speelplaats.
11. Na het laatste lesuur bij de ordebeurt van de klas maakt de leerling van dienst de
vuilnisbak leeg.
12. In PC-lokalen maak je je toetsenbord schoon na gebruik. Ook in andere vaklokalen
kan je gevraagd worden gebruikt materiaal schoon te maken.
13. Tijdens de lessen LO mag het mondmasker af, maar in de kleedkamers draag je
het wel!
14. Wanneer je op de speelplaats je masker afzet om te drinken/eten, respecteer je de
social distancing.

15. In de refter zit je op een vaste plaats. De klasbubbels worden gerespecteerd.
16. Respecteer de handhygiëne in de refter. Je steekt je masker weg in je eigen
rugzak/tas.
17. In de toiletten respecteer je het maximum toegelaten aantal personen, gebruik
wegwerpdoekjes om je handen af te drogen.
18. Spoel door met gesloten WC-deksel.
19. De toiletten worden bijkomend gepoetst.
20. Wanneer je je aanmeldt aan het onthaal, het leerlingensecretariaat, de plusroom, het
economaat, de leraarskamer,… respecteer je de social distancing (zie markeringen
op de grond).
21. Na school vertrek je onmiddellijk naar huis. Je blijft niet samen in groep voor de
schoolpoort en in de omgeving van de school staan.

