
MAATREGELEN vanaf 19 april 2021 
Fase “ORANJE” / “ROOD” 

 

DE GANSE BASISSCHOOL KAN STEEDS 5 DAGEN NAAR SCHOOL!       

FASE GROEN GEEL ORANJE ROOD 

RISICONIVEAU NUL LAAG MATIG HOOG 

Gewoon en 
buitengewoon 
BASIS 

Aantal leerlingen dat 
tegelijk naar school 
gaat  

100% 100% 100% 100% 

 Aantal dagen op 
school 

5 5 5 5  

 Afstandsonderwijs 0 0 0 0 

➢ Veiligheid voor kinderen en personeel staat altijd voorop! 

➢ Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis volgens de eerder gemaakte afspraken. 

➢ Leerlingen die tot een risico – groep behoren, consulteren best de huisarts!? 

SOCIAL DISTANCING EN MONDMASKERS 
➢ Bij dit pandemie – niveau is er voor kinderen een aangepaste regeling. De klas-  

werking en de speeltijden gaan zoveel mogelijk door binnen de klasbubbels!  
We zorgen zoveel als mogelijk voor “klasbubbels” wanneer we binnen – activiteiten doen! 
Sinds eind januari zijn vaste plaatsen in de klas een verplichting! 
Social distancing onder de kinderen in de basisschool wordt gegarandeerd door kegels tijdens de 
speeltijd en het spelen op verschillende locaties.  
 

ENKEL VOLWASSENEN DRAGEN MONDMASKERS. Dit gebeurt bij volwassenen onder mekaar 
en door volwassenen tussen de kinderen.  
In L5 en L6 moeten alle kinderen nog steeds een mondmasker opzetten. Zowel binnen als 
buiten EN in de voor- en naschoolse opvang is dit voorlopig verplicht. 
Het ophalen van de kinderen gebeurt zoals de eerder gemaakte afspraken!  

 
HAND- en ALGEMENE HYGIËNE 

HANDEN WASSEN blijft doorgedreven gebeuren. We vragen om ’s ochtends voor het vertrek 
thuis de handen reeds te wassen! Er werd op de speelplaats ook een extra mogelijkheid 
gecreëerd om de handen te wassen. Voorts worden de handen gewassen na hoesten of 
niezen, na toiletbezoek, voor het eten, voor- en na de speeltijden en bij het begin en op het 
einde van de schooldag. 

Er zal nog steeds toegezien worden op een uitgebreid onderhoud van de lokalen en de infrastructuur. 
Bij het doorspoelen sluiten we het deksel.  
 
 
WARME MAALTIJDEN 
De refter mag terug open.  
Iedereen eet wel zoveel als mogelijk per “klasbubbel”. Alle warme maaltijden blijven wel geannuleerd voor de 
maand april! Voor mei en juni volgt er wel een nieuwe bestelronde. 
 
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN…  
…moeten zoveel als mogelijk per klasbubbel. Zwemmen kan wel nog doorgaan! 
 
OUDERS EN EXTERNEN OP SCHOOL 
Ouders mogen enkel op de speelplaats om hun kind af te halen volgens de vastgelegde afspraken, maar 
betreden de school verder niet. Anderzijds gelden de regels van de “brede samenleving”. (o.a. social 
distancing, mondmaskers, vastgelegde aantallen bij evenementen, …). U dient als ouder/volwassene altijd een 
afspraak te maken bij de directie: (directiejan@tluikertje.be) Enkel “essentiële derden” worden toegelaten. 
Gelieve aan de schoolpoort en bij het betreden van de speelplaats toch mondmaskers te dragen en afstand te 
bewaren!    

mailto:directiejan@tluikertje.be

