Hoe houden we de school veilig?

Social distancing
•

Alle personen moeten een onderlinge afstand respecteren van 1,5 meter. Je geeft elkaar zeker geen hand. Ook op de speelplaats respecteer je deze heel belangrijke regel.

Handhygiëne
•

Leerlingen ontsmetten hun handen bij binnenkomst van het schoolgebouw.

•
•

Handen wassen na elk toiletbezoek is verplicht. Gebruik pauzes maximaal om je handen te wassen.
Na hoesten, niezen of snuiten was je de handen.

•

Was je handen voor de maaltijd.

Mondmaskers
•
•

Je draagt een mondmasker van aan de schoolpoort tot op de speelplaats. Daar mag
je het afnemen.
Je zet het mondmasker terug op bij de vorming van de rij.

•

In het schoolgebouw draag je altijd een mondmasker.

•

Sjaals, bandana’s, … worden niet toegelaten. Wanneer je je masker vergeten bent,
krijg je er eentje van de school; dit wordt gefactureerd via de schoolrekening.

•

Ook bij het verlaten van de school draag je het mondmasker tot voorbij de poort.

•

Denk aan het milieu en kies voor herbruikbare mondmaskers.

Routes in de school
•

In elke vleugel van het schoolgebouw is er één trap naar boven en één trap naar beneden voorzien.

•

De gangen worden opgedeeld in twee met veiligheidslint: de looprichting is steeds
rechts.
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Aankomst op school
•

Je wordt ten vroegste 15 minuten voor aanvang van je eerste lesuur toegelaten tot
de school en op voorwaarde dat de toezichthoudende leerkracht aan de schoolpoort
reeds aanwezig is. Als je vroeger zou aankomen en er zijn ook al andere leerlingen,
dan zorg je voor voldoende afstand tot elkaar buiten de schoolpoort. Dit geldt zowel
als je start om 8.30 u. als om 9.20 u.

•

Wie te laat is, komt via de hoofdingang en belt aan.

Lessen en pauzes: belangrijke wijzigingen!
•

De leerlingen van de 3de graad zullen een andere dagindeling volgen:
Eerste lesuur: 8.30 u – 09.20 u
Tweede lesuur: 9.20 u – 10.10 u
Derde lesuur: 10.10 u – 11.00 u
Ø Korte pauze 10’
Vierde lesuur: 11.10 u – 12.00 u
Vijfde lesuur: 12.00 u - 12.50 u
Ø middagpauze 50’
Zesde lesuur: 13.40 u – 14.30 u
Zevende lesuur: 14.30 u – 15.20 u
Ø Korte pauze 10’
Achtste lesuur: 15.30 u – 16.20 u

•

In overleg met de schoolraad en de gemeente Edegem zullen er géén middagpassen
worden uitgereikt. Alle leerlingen blijven ’s middags in de school.

•

De drankautomaten blijven buiten werking. Je zorgt zelf voor drinken (liefst in een
herbruikbare verpakking).

•

Zorg zelf voor een lunchpakket. Het is niet toegelaten een lunch te bestellen en te laten leveren op school. De broodjesautomaat zal wel in werking zijn.

•

Refter:
12.00 u - 12.25 u:
12.25 u - 12.50 u:

1A + 1B
2A + 2B

Tweede en derde graad eten op de speelplaats.
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•

We laten de pauzes in open lucht doorgaan. Zorg voor aangepaste (regen)kledij en
eventueel een kleine paraplu die je in je boekentas kwijt kan.

Ziekte en risicogroepen
Zieke leerlingen blijven thuis. Bij elke afwezigheid verwittig je de school.
•

Als we vermoeden dat een leerling ziek is, kan de directeur beslissen om deze naar
huis te sturen. Er wordt verwacht dat deze leerling een arts consulteert. We vragen
de ouders ons verder te informeren over het verdere verloop/advies huisarts.

•

Ouders van leerlingen die ziek worden op school worden meteen gecontacteerd om
hen af te halen. De leerlingen met COVID-symptomen worden meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal in quarantaine geplaatst tot de ouders hen opgehaald
hebben. Het geïnfecteerde lokaal zal dadelijk ontsmet worden.
Deze leerlingen worden opgevolgd door SPOTS.

•

Indien er een vermoeden is van een mogelijke besmetting bij iemand van je contacten blijft de leerling thuis en verwittigt de school. Wij zullen u dan informeren over
de verdere stappen.

Verluchting
•

De leerkrachten zullen de deuren en ramen zo veel mogelijk openen. Zorg dus zeker
ook dat je warm genoeg gekleed bent wanneer het weer wat frisser wordt.

•

De klasdeuren blijven zoveel mogelijk open staan, ook tijdens de pauzes. Laat dus
geen waardevolle spullen achter in de klas.

Lichamelijke opvoeding

•

De lessen zullen zoals steeds doorgaan in de sporthal. De douches zullen echter niet
gebruikt kunnen worden.

Algemeen
We volgen de richtlijnen uit de veiligheidsdraaiboeken secundair onderwijs.
Afhankelijk van de pandemiesituatie in de gemeente Edegem kan het lokaal bestuur bijkomende maatregelen opleggen.
Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de school via Smartschool of telefonisch.
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