
 NUL RISICO GROEN  LAAG RISICO GEEL  MATIG RISICO ORANJE  HOOG RISICO ROOD  

Aantal leerlingen  100% 100% 100% 100% 

Aantal dagen op school  5 5 5 5 

Afstandsonderwijs  0 0 
Voorzien voor wie niet 

mag komen 

Voorzien voor wie niet 

mag komen 

Social distancing (1,5 m)  
Binnen de school & in de omgeving 

van de school 
/ 

 Tussen volwassenen 

onderling 

 Tussen volwassene en 

kind buiten bubbel 

 Tussen volwassenen 

onderling 

 Tussen volwassene en 

kinderen buiten bubbel 

 Tussen volwassenen 

onderling 

 Tussen volwassene en 

kinderen buiten bubbel 

Mondmaskers 
Binnen de school & in de omgeving 

van de school 
/ 

Enkel (jong)volwassenen 

indien afstand niet 

gegarandeerd kan worden 

Enkel (jong)volwassenen 

indien afstand niet 

gegarandeerd kan worden 

Enkel (jong)volwassenen 

indien afstand niet 

gegarandeerd kan worden 

Handhygiëne  

Handen wassen na 

toiletbezoek, voor de 

maaltijd… 

+ handgel bij binnen gaan 

en verlaten van de klas 

+ ontsmettingsspray aan 

de schoolpoort  

+ ontsmettingsspray aan 

de schoolpoort 

Ochtendverloop 

 Onthaal aan de 

schoolpoort 

 Kinderkuren tot 8.15 

 Vanaf 8.15 naar de 

klas 

 Onthaal aan de 

schoolpoort 

 Kinderkuren tot 8.15 

 Vanaf 8.15 naar de 

klas 

 Onthaal aan de 

schoolpoort 

 Kinderkuren tot 8.15 

 Vanaf 8.15 naar de 

klas 

 Onthaal aan de 

schoolpoort 

 Kinderkuren tot 8.15 

 Vanaf 8.15 naar de 

klas 

Einde van de dag 

 Verzamelen per 

leerjaar op speelplaats 

 Ingang 

Patroonschapsstraat - 

uitgang JP-straat of 

Lindensestraat. 

 Verzamelen per 

leerjaar op speelplaats 

 Ingang 

Patroonschapsstraat - 

uitgang JP-straat of 

Lindensestraat. 

 Verzamelen per 

leerjaar op speelplaats 

 Ingang 

Patroonschapsstraat - 

uitgang JP-straat of 

Lindensestraat. 

Idem + L4, L5 en L6 via 

uitgang Diestsesteenweg 



Rijen naar huis 
Tot oversteek aan JP-

straat en Diestsesteenweg 

Tot oversteek aan JP-

straat en Diestsesteenweg 
Geen rijen, enkel ophalen Geen rijen, enkel ophalen 

Alleen naar huis 
OK mits toelating van 

ouder(s) 

OK mits toelating van 

ouder(s) 

OK mits toelating van 

ouder(s) 

OK mits toelating van 

ouder(s) – overzet aan 

Diestsesteenweg voorzien 

Fietsenstalling 

 L1 L2: 

Patroonschapstr. 

 L3456: speelplaats 

boven 

 Kinderkuren: 

speelplaats beneden 

 L1 L2: 

Patroonschapstr. 

 L3456: speelplaats 

boven 

 Kinderkuren: 

speelplaats beneden 

 L1 L2: 

Patroonschapstr. 

 L3456: speelplaats 

boven 

 Kinderkuren: 

speelplaats beneden 

Ontraden, fietsen stallen 

bij stalling gebruikte 

ingang 

Derden op school   OK 
OK volgens regels die in 

samenleving gelden 
Beperken Enkel essentiële derden 

Leveringen 
In de brede gang, toegang 

tot het gebouw 

In de brede gang, toegang 

tot het gebouw 

In de fietsenstalling, geen 

toegang tot het gebouw 

In de fietsenstalling, geen 

toegang tot het gebouw 

Ouders op school OK 
OK volgens regels die in 

samenleving gelden 
Geen ouders op school  Geen ouders op school 

Inschrijvingen Op school Op school Digitaal of op afspraak Digitaal 

Opendeurdagen Vrije toegang 
OK volgens regels die in 

samenleving gelden 
Niet mogelijk Niet mogelijk 

Oudercontacten Op afspraak of online Op afspraak of online 
Op afspraak indien 

noodzakelijk of online 

Op afspraak indien 

noodzakelijk of online 

Werken  OK 
OK volgens regels die in 

samenleving gelden 

Enkel werken zonder  

contact met derden 
Enkel als gebouw leeg is 

Gebruik infrastructuur en 

klaslokalen  
Normale werking Normale werking Buitenlessen aanbevolen  Buitenlessen aanbevolen 



Verluchting en ventilatie  Normale werking Maximaal Maximaal  Maximaal  

Leraarskamer & 

kopielokaal 
Normale werking 

OK volgens regels die in 

samenleving gelden 

Beperkt gebruik, met 

vaste plaatsen  

Beperkt gebruik, met 

vaste plaatsen 

Secretariaat/bureau 
Vrije toegang langs de 

speelplaats 
+ gebruik plexischermen 

+ beperkte toegang voor 

leerlingen en personeel 

+ beperkte toegang voor 

leerlingen en personeel 

Speelplaats inclusief 

speeltuigen en -materiaal buiten  
Normale werking Normale werking Normale werking Normale werking 

Toiletgebruik 

 Tijdens de speeltijden 

met beperkt aantal 

tegelijk 

 Op de gang indien 

dringend 

 Op de gangen voor de 

speeltijden aanbevolen 

 Tijdens de speeltijden 

met beperkt aantal 

tegelijk 

 Op de gangen voor de 

speeltijden aanbevolen 

 Tijdens de speeltijden 

met beperkt aantal 

tegelijk 

 Op de gangen voor de 

speeltijden aanbevolen 

 Tijdens de speeltijden 

met beperkt aantal 

tegelijk 

Gebruik van materiaal van 

de school  
Normale werking Normale werking Normale werking 

Gebruik niet-persoonlijk 

materiaal beperken 

Middageten In de klas In de klas In de klas In de klas 

Fruitje/koekje In de klas In de klas In de klas In de klas 

LO-lessen, STEM-lokaal Normale werking 

 Buiten aanbevolen 

 Reinigen materiaal bij 

komst nieuw leerjaar 

 Buiten aanbevolen 

 Reinigen materiaal op 

einde van de les 

 Buiten aanbevolen 

 Reinigen materiaal op 

einde van de les 

Zwemmen OK OK OK Kan niet 

Klasoverschrijdend 

werken 
OK OK  Klas = lesbubbel Klas = lesbubbel 



Zorg, ONWOB In de klas In de klas In aparte ruimte Buiten 

Logopedie op school OK 
OK volgens regels die in 

samenleving gelden 

Beperken tot strikt 

noodzakelijke 
Niet mogelijk 

Co-teaching, hospiteren OK 
OK volgens regels die in 

samenleving gelden 
Niet mogelijk Niet mogelijk 

Uitstappen  
Leerlingen, team… OK 

OK volgens regels die in 

samenleving gelden 

 Niet mogelijk 

 Alternatief voor 

openluchtklassen 

 Niet mogelijk 

 Alternatief voor 

openluchtklassen 

Afwezige leerkrachten 
Vervanging of 

hotelklassen 

Vervanging of 

hotelklassen 
Vervanging Vervanging 

Groepsactiviteiten op 

school vergaderingen, vieringen … 
OK 

OK volgens regels die in 

samenleving gelden 
Online tenzij essentieel  Online tenzij essentieel 

Teamdagen OK 
OK volgens regels die in 

samenleving gelden 

 Online tenzij essentieel 

 Op school volgens 

regels in samenleving 

Online 

Schoolraad/ouderraad… OK 
OK volgens regels die in 

samenleving gelden 

 Online tenzij essentieel 

 Op school volgens 

regels in samenleving 

Online 

Vrijdagavonddrink OK 
OK volgens regels die in 

samenleving gelden 
Enkel op de speelplaats Niet mogelijk 

Frietjesfeest/schoolfeest… OK Nog bekijken Nog bekijken Nog bekijken 

Wafel- of pizzaverkoop OK Online Online Niet mogelijk 



Onderhoud lokalen 
Poetsploeg 1 x per week 2 x per week Dagelijks of na gebruik Dagelijks of na gebruik 

Onderhoud toiletten 
Poetsploeg Dagelijks Dagelijks 2 x per dag 2 x per dag 

Onderhoud schakelaar, 

klink - lln & lkr 
/ Op het einde van de dag Op het einde van de dag 2 x per dag 

Wie ziek is/wordt… 

 Blijft thuis.   

 Naar de dokter indien 

nodig 

 Even tussentijds 

rusten op het EHBO-

bedje kan indien 

zinvol. 

 Ouders worden gebeld 

indien nodig.   

 Blijft thuis en gaat 

naar de dokter 

 Even rusten op het 

EHBO-bedje kan enkel 

voor wie echt ziek is 

 Ouders worden gebeld. 

 EHBO-lokaal wordt 

ontsmet 

 Blijft thuis en gaat 

naar de dokter 

 Even rusten op het 

EHBO-bedje kan enkel 

voor wie echt ziek is 

 Ouders worden gebeld. 

 EHBO-lokaal wordt 

ontsmet 

 Blijft thuis en gaat 

naar de dokter 

 Even rusten op het 

EHBO-bedje kan enkel 

voor wie echt ziek is 

 Ouders worden gebeld. 

 EHBO-lokaal wordt 

ontsmet 

Registratie afwezigheden Normale werking 
+ risicogroep of 

quarantaine: code R 

+ risicogroep of 

quarantaine: code R 

+ risicogroep of 

quarantaine: code R 

Bevestigde 

coronabesmetting bij 

personeel 

/ 

Contactopspoorders contacteren CLB – minstens 7 dagen quarantaine – vervangen 

door interimaris indien mogelijk – leerlingen van de klas worden gezien als laag 

risico – school en CLB bespreken verdere maatregelen indien nodig 

Bevestigde 

coronabesmetting bij 

leerling 

/ 

Contactopspoorders contacteren CLB – minstens 7 dagen quarantaine – leerlingen 

van de klas worden gezien als laag risico – school en CLB bespreken verdere 

maatregelen indien nodig 

Bevestigde 

coronabesmetting van een 

gezinslid 

/ 
Huisarts volgt op – minstens 14 dagen quarantaine – alle huisgenoten worden 

getest 



Pedagogische aanpak 

FOCUS: Wie Wat Wel! We bepalen de beginsituatie van elke leerling a.d.h.v. gerichte opdrachten en observaties. 

(september) We brengen dit in kaart op een leerlingbespreking (begin oktober) en situeren de beginsituatie van 

de leerling binnen de referentieleeftijden uit het leerplan ZiLL.  We werken ontwikkelingsgericht en 

gedifferentieerd verder en communiceren via het herfstrapport.  

 


