Vrije Basisschool
Broekstraat 29 - 9255 Buggenhout
Tel. 052 35 74 59 (directie - kleuters)
052 35 18 16 (secretariaat – lagere school )
Website: www.vbsopstal.be
E-mail: info@vbsopstal.be

Hygiëne-en veiligheidsplan Covid- 26 oktober 2020 Code Oranje
Aanpassingen vanaf 26 oktober staan in het rood
Leraren lager onderwijs én kleuteronderwijs dragen op school altijd en overal een mondmasker
waar meer dan 1 volwassenen in éénzelfde ruimte zijn en risico bestaat dat ze dichter dan 1,5m bij
mekaar komen (ook buiten).

Woord vooraf
Nu het schooljaar een paar weken ver is, dient er overgeschakeld te worden naar code ORANJE. Het is
belangrijk dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Duidelijke afspraken en richtlijnen zorgen ervoor dat
alles vlot kan verlopen.
Bij deze wijziging is het noodzakelijk om: het personeel, de ouders en de kinderen in te lichten.
Duidelijke richtlijnen en afspraken moeten de vrees voor besmetting voor een deel wegnemen.
Dit hygiëne- en veiligheidsplan wordt onderverdeeld in:
1. Ontsmettings- en verluchtingsplan voor de school (sanitaire blokken – klas- en andere lokalen - –
speelplaats – secretariaat – bureel)
2. Hygiënemaatregelen voor personen (kinderen – leerkrachten – ander personeel)
3. Verdeling van de klassen/leerlingen in de lokalen met aandacht voor de social distancing
4. Middagmalen
5. Bewegingsmaatregelen tijdens de recreaties
6. Richtlijnen om kinderen te brengen en af te halen
7. Duidelijke afspraken rond zieke kinderen/personen
8. Correspondentie met ouders en personeel
9. Praktische taakverdeling
Uitgangspunten
1. De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde. We
voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
2. We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting
maximaal proberen in te dijken.
3. Social distancing blijft gehandhaafd.
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4. Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. Vermoedelijk zieke leerlingen en
personeelsleden kunnen door de directie naar huis gestuurd worden. Ziekte wordt gediagnostiseerd
door een arts.
5. Mondmaskers maken deel uit van de exitstrategie. Mondmaskers en gelaatsschermen worden voor
elke leerkracht voorzien.
6. Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, kunnen op school aanwezig zijn, op voorwaarde
dat social distancing gehandhaafd kan blijven. Indien dit onmogelijk blijkt, kan de arbeidsarts
aangepast werk voorstellen. Indien dat niet kan, kunnen personeelsleden genieten van een
overmachtsregeling.
7. Deze beschreven maatregelen en richtlijnen kunnen worden aangepast naargelang de adviezen van
de Nationale Veiligheidsraad en de gezondheidsexperts.

 ONTSMETTINGS- EN VERLUCHTINGSPLAN

Onder normaler omstandigheden poetsen met water en zeep.
Bij vermoeden van besmetting desinfecteren.


Verluchting
o Containerklassen: regelmatig verluchten. Bij mooi weer, ramen en deuren openzetten.
o Klaslokalen hoofdgebouw: regelmatig verluchten en indien mogelijk (afhankelijk van het weer)
ramen, deuren laten opstaan.
o Airco wordt uitgeschakeld
o

Verluchtingssysteem = Type C ventilatiesystemen: raamroosters en mechanische afvoer
Laat de roosters openstaan, reinig regelmatig de roosters

·



Sanitair
o Gescheiden per klas: aanduiding op de deur voor 3.4.5 en 6
o Toiletten doorspoelen met gesloten deksel. (affiches)
o Alle toiletten worden dagelijks gereinigd.
o Zeepdispensers elke dag nakijken en aanvullen indien nodig; idem papieren
handdroogdoekjes.
o Vuilnisbakjes worden elke dag geledigd.
o Iedereen verplicht handen wassen. (Affiches handhygiëne aanwezig in toiletgebouwen)
Was handen vóór:
o
o
o
o

Aanraken van het eten.
Het verzorgen van een wond (handschoentjes)
Het aanbrengen van crème of zalf.
Was handen na:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Het bezoek aan het toilet.
Het helpen met naar het wc gaan.
Het afvegen van de billen van een kind.
Het contact met lichaamsvocht zoals speeksel, urine, braaksel, ontlasting, wondvocht of
bloed.
Het verzorgen van een wonde.
Bij zichtbaar of voelbare vuile handen.
Het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek).
Het buitenspelen.
Het contact met vuil textiel, afval of de afvalbak.
Het schoonmaken.
Het uittrekken van de handschoenen
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Klaslokalen
o Zo vaak als mogelijk verluchten. Ramen en deuren blijven bij voorkeur open.
o De gebruikte klaslokalen worden regelmatig gepoetst.
o Banken, tafels, bureaus worden elke dag gereinigd.
o Dagelijks ledigen van de vuilnisbakjes
o Ontsmettingsspray en handgel aanwezig in elke klas, gebruik beperken bij jonge kinderen .
Wassen met water en zeep is de norm.



Andere lokalen:
o Zo vaak als mogelijk verluchten. Ramen en deuren blijven bij voorkeur open.
o Leraarskamer wordt regelmatig gepoetst.
o Meubilair wordt regelmatig gepoetst.
o Secretariaat bureau: idem
o Kopieerlokaal: ontsmetten kopieermachine na elk gebruik. (spray en wegwerpdoekjes
aanwezig) - door gebruiker.



Nog enkele zaken:
o Stoffen keukenhanddoeken, vaatdoeken, … worden op 90° gewassen. Dagelijks dienen deze
te worden vervangen!
o Voetmatten mogen blijven liggen.

v HYGIËNEMAATREGELEN VOOR PERSONEN (kinderen – personeel – anderen)

Onder normaler omstandighedenhanden wassen met water en zeep.
Bij vermoeden van besmetting ontsmettingsgel.
De school voorziet:






Ontsmettingsgel voor de handen (pompflesjes)
o 1 flesje per klas; kan aangevuld worden.
o Voldoende handzeep en wegwerpdoekjes.
 Wanneer gebruiken: binnenkomen klas – na snuiten van de neus – na niezen in
handpalmen- leerlingen attent maken om te hoesten in de plooi van de elleboog.
Mondmaskers en spatmaskers (gelaatsschermen)
o Voor wie?
-leerkrachten
-secretariaatsmedewerkers
-onderhoudspersoneel
-directie
o Dagelijks meerdere keren ontsmetten van scherm (met spray) én dagelijks wassen van
mondmasker.
o Vrije keuze: mondmasker/scherm.
Handschoenen
o Voor leerkrachten (hier is men vrij in)
o Voor onderhoudspersoneel: verplicht!
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o


Handen wassen.
o
o
o
o
o
o



Bij hulpverlening: iedereen verplicht. (wondverzorging e.d.)

Bij het betreden van de school
Na elke speeltijd
Voor het betreden van de klas
Na toiletbezoek
Vóór het eten
Na niezen en/of hoesten

Andere personen op de school
o Derden worden toegelaten op de school, maar we trachten dit te beperken.
 Duidelijk infobord aan de school

Toegang alleen na aanmelden!
Bij voorkeur op afspraak.
Dringende zaken: 052/351816

o

Personen die toch toegelaten worden:
 Ontsmettingsalcohol aan secretariaat/ directie.
 Wachten onder het afdak op een secretariaatsmedewerker of de directeur.
 Mondmasker verplicht!

Aandacht!
Gelieve handen te ontsmetten!
Wacht hier op een
secretariaatsmedewerker of de directeur
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Aandachtspunt : Handgel buiten bereik en oogveld van jonge kinderen houden!
 VERDELING KLASSEN/LOKALEN
Alle klassen zitten in hun eigen lokaal onder het normale regime van 5 dagen les per week met de hele
klasgroep.
Basisregel:
Social distancing blijft de regel tussen leerkrachten en leerlingen. Indien dit niet mogelijk is,
moet het mondmasker worden gedragen. Zeker in de lagere school.
Kleuters
* Aankomst éénrichtingsverkeer aan gewone schoolpoort. Gebruik van nadarhekkens, pijlen en
pictogrammen om dit duidelijk te maken aan ouders en kleuters.
* Aankomst tussen 8.00u en 8.30u. Ouders dienen direct door te stappen. (pijlen éénrichtingsverkeer) Er
worden géén ouders toegelaten in het schoolgebouw/in de klassen.
* Speeltijden en middageten : normale regime. De derde kleuterklas speelt tijdens de middag op het
grasveld.
* Schooldag eindigt om 15.30u, met de mogelijkheid om op te halen vanaf 15.15 u. om drukte te spreiden
aan de schoolpoort. Eénrichtingsverkeer over de speelplaats en langs nieuwe poortje vertrekken.
* Tafels worden dagelijks gereinigd, klaslokalen worden frequent gepoetst.
* Sanitair: gebruik van de sanitaire voorziening tussen de klassen/ algemeen sanitair blok.
* Dagelijkse schoonmaak van het sanitair.
* In de klas mag de kleuterleidster haar mondmasker afzetten als ze alleen is. Van zodra er 2 of meer
volwassenen in de klas aanwezig zijn, dragen ze hun mondmasker.
Lagere school:
1ste en 2de leerjaar:



Sanitair: Molenhuis. (per 2 / handhygiëne!)
Middagmaal: in openlucht of bij slecht/kouder weer Molenhuis.
De kinderen zitten per klas in een kring op een vaste plaats.

3de en 4de leerjaar :



Sanitair: Chirohuis (per 2 / handhygiëne)- aanduiding op deur
Middagmaal: in openlucht of bij slecht/kouder weer in de refter.
De kinderen zitten per klas op een vaste plaats.

5de en 6de leerjaar:


Gebruik van het sanitair in het hoofdgebouw.
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Middagmaal in openlucht of bij slecht weer in eigen klaslokaal.

 MIDDAGMALEN








Warme middagmalen en soep worden tijdelijk nog niet voorzien.
Er worden geen drankjes voorzien, alleen voor de kleuters tijdens het middagmaal: melk of water.
Kinderen brengen eigen lunchpakket en drank (water) mee.
Het middagmaal wordt zoveel mogelijk in openlucht genomen, bij slecht/kouder weer in het eigen
leslokaal ( 5 en 6 ), in in de refter ( 3 en 4 ), in Molenhuis ( 1 en 2 )
Kleuters eten allemaal in de refter.
Tafels reinigen na middagmaal.
Drinkfonteintjes worden toegedraaid.

 BEWEGINGSMAATREGELEN TIJDENS RECREATIES
Speeltijden
Gewone regime:
Speelplaats kleuters + grasveld
Speelplaats containers (chiroplein/grasplein) voor 1 tot en met 4.
Speelplaats voor 5 en 6.
Meer dan voldoende ruimte.
 Kinderen mogen de speeltuigen gebruiken, nadien handhygiëne toepassen!
Spelvormen
Gewone regime mits handen wassen voor en na elke speeltijd
 RICHTLIJNEN BRENGEN EN OPHALEN VAN KINDEREN
Brengen van kinderen:
We gebruiken 3 ingangen:
Ingang 1: Broekstraat 29 ( beperkt gebruik door naschoolse opvang )
Ingang 2: Putweg (5de + 6de leerjaar)
Ingang 3 + uitgang: Molenhuis/parking (1ste tot 4de leerjaar)




De kinderen worden opgevangen door een personeelslid aan de nadarhekken.
De kinderen gaan apart (social distancing) op de speelplaats.
De ouders (grootouders, …) betreden het plein niet.

Ophalen van kinderen:
 We organiseren geen rijen/rangen.
 Kinderen die met de fiets of te voet naar huis mogen (alleen) worden begeleid om de straat over te
steken: aan de Putweg. (uitgang 2)
Zij vertrekken als eerste.
 De ouders/grootouders die de kinderen ophalen:
Aan Putweg: Ouders wachten aan de overkant van de straat. Social distancing wordt in acht
genomen/ poster met sensibilisering/ leerkracht laat de leerlingen individueel oversteken tot bij de
ouders of grootouders/iedereen vertrekt meteen/toezien op samenscholingen.
Aan Molenhuis: Kinderen wachten in rijen op het plein. Ouders/grootouders wachten achter de
hekkens en geven de juf een seintje.
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De ouders die de juf na schooltijd wensen te spreken , geven op voorhand een seintje en wachten
tot alle kinderen van de klas opgehaald zijn.
MONDMASKERS VERPLICHT VOOR OUDERS/GROOTOUDERS.
 DUIDELIJKE AFSPRAKEN ROND ZIEKE KINDEREN/LEERKRACHTEN/PERSONEEL
Zoals bij de uitgangspunten vermeld, worden zieke kinderen en zieke leerkrachten niet toegelaten op de
school.
Concreet:
 Zieke kinderen/personeelsleden blijven thuis!
Een kind wordt ziek op school:
 Het kind wordt afgezonderd uit de klasgroep.
 De chalet (aan hoofdgebouw) wordt ingericht als ziekenboeg.
 De ouders worden verwittigd door de directeur.
 De ouders zijn verplicht hun kind op te halen.
 Nadat het kind opgehaald is, wordt het lokaal, ligbedje, … ontsmet. Vensters open voor de
verluchting.
Een personeelslid wordt ziek op school:
 Het personeelslid dient naar huis te gaan of opgehaald te worden door familielid, volgens de nodige
voorzorgsmaatregelen.
 CORRESPONDENTIE MET OUDERS EN PERSONEEL
Met ouders:
 Via nieuwsbrieven door de directeur met alle info over de veiligheidsmaatregelen en de
updates indien van toepassing.
Met het personeel:
 Met onderwijzend personeel: via mail en op de personeelsvergadering: mondmaskers en SD.
 Met administratief personeel: via contactmoment op school (2 personen)
 Met onderhoudspersoneel: via contactmoment op school (2 personen)
Met vrijwilligers: telefonisch contact en afspraken.

} PRAKTISCHE TAAKVERDELING
Reinigen met water en zeep in normale situatie, ontsmetten bij vermoeden van infectie.
Taak
Handhygiëne
Sanitair: poetsbeurten en
ontsmetting
Klassen: poetsbeurten en
ontsmetting
Andere ruimtes: poetsbeurten en
ontsmetting
Aankoop materiaal

Wie?
iedereen
onderhoudsteam
onderhoudsteam
leerkrachten
onderhoudsteam
Directie
Secretariaat
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Opstellen – inrichten lokalen
Aanmaken infoborden
Recreatie spelen e.d.
Begeleiding speelplaats ’s morgens
en ‘s avonds
Wassen – drogen - … mondmaskers
Airco uitzetten
Pompflesjes aanvullen
Opvang – ontsmetten ziekenruimte
Ledigen vuilnisbakjes klas
Ledigen vuilnisbakjes andere
lokalen

Iedereen
directie
lrkn. beweginsgopv.
klasleerkrachten
Individueel
preventieadviseur
lrkn en secr. medew.
Onderhoudsteam
klastitularis
onderhoudsteam

Preventieadviseur
Lut Moernaut

Voor kennisname en akkoord,

Schoolbestuur
Voor kennisname en akkoord,

Directie VBS Opstal
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