
MAATREGELEN DECEMBER 2021 

     

DE GANSE BASISSCHOOL KAN 5 DAGEN NAAR SCHOOL! 😊  

FASE GROEN GEEL ORANJE ROOD 

RISICONIVEAU NUL LAAG MATIG HOOG 

Gewoon en 
buitengewoo
n 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 wel altijd voorop! 

➢ Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis.  

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

SOCIAL DISTANCING EN MONDMASKERS 

➢ Bij dit pandemie – niveau is er voor kinderen een licht aangepaste regeling. De klas-  

werking en de speeltijden en middagpauze verlopen wel volgens de normale werking.  

Maar social distancing in binnenruimtes tussen de  verschillende klassen in de basisschool  

is opnieuw een vereiste! Elk kind krijgt ook een vaste plaats in de klas! 
 

Het dragen van een mondmaker is binnen verplicht vanaf het 1e leerjaar als men de afstand niet kan 

bewaren. Ook personeelsleden en essentiële derden  zijn verplicht het mondmasker te dragen bij het 

betreden van het schooldomein. Ouders ook, maar zij mogen enkel buiten hun kind ophalen! 

HAND- en ALGEMENE HYGIËNE 

HANDEN WASSEN blijft doorgedreven gebeuren. We vragen om ’s ochtends voor het vertrek thuis de 

handen reeds te wassen! Voorts worden de handen gewassen na hoesten of niezen, na toiletbezoek, 

voor het eten, 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. Ook ventilatie en 
CO2 - meters in de lokalen zijn verplicht! 
 
WARME MAALTIJDEN 

Het is tijdelijk niet mogelijk om warme maaltijden te bestellen. Kinderen eten boterhammen en doen dit enkel in hun 

eigen klaslokaal. Ook in de kleuterschool blijft dit zo! We wensen hier een leuk en rustig moment van te maken onder de 

vriendjes… 

UITSTAPPEN, ZWEMMEN EN TURNEN 

zijn toegelaten… maar meerdaagse schoolreizen zijn momenteel verboden. We bekijken 2-wekelijks of het mogelijk is om 
met de klassen naar het zwembad te gaan! 
 
TEST – en QUARANTAINEREGELS 

Kinderen worden enkel getest bij symptomen. Een klas moet pas in quarantaine wanneer er binnen 1 week minstens 2 

effectieve besmettingen worden vastgesteld. Klassen met verhoogde waakzaamheid (vanaf 1 besmetting) worden 

verwittigd.  

OUDERS EN EXTERNEN OP SCHOOL 

Dit kan enkel onder strikte omstandigheden. U dient als ouder ook eerst een afspraak te maken bij de directie.  Als er 

vragen zijn, mag u altijd mailen: directiejan@tluikertje.be. 
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