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           Maatregelen schooljaar 2021-2022:  
           gewoon basisonderwijs 

 
 Maatregelen vanaf 1 september 2021 
Aantal leerlingen dat tegelijk naar school kan gaan 100% 

Aantal dagen op school 5 dagen 
 
Aandachtspunten 

 Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht: 
lunchpauzes, turnlessen, lessen ... 

 Alle leerlingen komen bij voorkeur te voet, met de 
fiets, of met ander eigen vervoer naar school. 
 

Derden op school Essentiële derden zijn op school toegelaten indien hun 

aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen 

van de leerplandoelstellingen en in functie van de 

begeleiding van de leerlingen. Deze inschatting maakt de 

school zelf. 

We nemen maatregelen om niet-essentiële derden 

(bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële derden.  

 

Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, 
meerdaagse uitstappen,…) 

Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze 
gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, 
jeugd…). 
 

Gebruik infrastructuur en klaslokalen  De leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in 
een vaste klasruimte. 

 De lokalen worden maximaal geventileerd conform 
de adviezen van de preventieadviseur. 
 

Lunchpauze  De lunchpauze wordt georganiseerd  in de eigen 
vaste klasruimte.  

 We ventileren zoveel als mogelijk.  

 Ook voorzien we vaste plaatsen voor de 
leerlingen. 

 Warme maaltijden zijn toegelaten (o.a. soep). 
 

Speelplaats (inclusief speeltuigen en materiaal 
buiten) 

De speeltijden worden voor alle klassen gelijktijdig 
georganiseerd. De leerlingen mogen gebruik maken van 
de speeltuigen en speelgoed in openlucht. De toestellen 
hoeven niet na ieder gebruik gereinigd te worden. 
 

Handhygiëne Extra handhygiëne.  
We voorzien alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor 
handhygiëne. Lees meer over handhygiëne.  
 

Ouderstromen  De ouders zetten de kinderen aan de poort af en 
halen ze daar ook op. 

 De aanwezigheid van ouders tijdens de lesuren is 
niet toegelaten.  

 De oudercontacten kunnen doorgaan, met 
mondmasker. We zorgen voor duidelijke 
afspraken en vermijden crowding.  

 We werken op afspraak. 
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Verluchting en ventilatie Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de 
belangrijkste voorzorgsmaatregelen. 
Lees hoe je verlucht en ventileert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Social distancing (1,5 meter) 
Mondmaskers 
 

Principe 

 Kinderen in het basisonderwijs dragen GEEN 
mondmasker. Specifiek voor het vijfde en zesde 
leerjaar lager onderwijs zijn de mondmaskers 
sowieso niet langer verplicht, tenzij de 
preventieadviseur of, op grond van de lokale 
epidemiologische situatie, de lokale crisiscel 
anders beslist. Leerlingen en onderwijspersoneel 
die een mondmasker wensen te dragen, kunnen 
dit. 

 Personeel houdt afstand of draagt een 
mondmasker in contact met andere volwassenen. 
Wanneer er neergezeten wordt, is een 
mondmasker niet nodig. Idem voor essentiële 
derden.  

 Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht. 
Meer informatie over "Wie moet een mondmasker dragen 
op school".  
 

Schoolpoort – aankomst/vertrek 
 
 
 
Voor- en naschoolse opvang 
 

 Aandacht voor ouders aan de schoolpoort.: 
De ouders dragen een mondmasker wanneer ze 
de kinderen naar school brengen. 
 

 De voor- en naschoolse opvang kan doorgaan. 
 

Gebruik van materiaal van de school Normale werking. 

Inschrijvingen  Inschrijven kan op school gebeuren. We 
respecteren altijd de chronologie van de 
inschrijvingen. 

 Schoolbezoeken voor kandidaat-leerlingen 
gebeuren op afspraak. 

 Lees meer over inschrijvingen. 
 Opendeurdagen zijn niet mogelijk. 

 

Secretariaat/onthaal We beperken het bezoek van leerlingen en personeel op 
het secretariaat. 

Lessen lichamelijke opvoeding            De lessen lichamelijke opvoeding kunnen    
             doorgaan.  
           We sporten zo veel als mogelijk buiten.  
           Een mondmasker is niet verplicht tijdens het    
             sporten. 
 

Adviezen voor onderhoud We maakten een hygiëneplan op.  
Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale 
risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en 
materialen zal onder meer beïnvloed worden door de 
intensiteit van gebruik. 
 

Onze medewerkers reinigen tweemaal daags (start / 
einde werkdag en na middagpauze) toiletten, wastafels, 
lichtschakelaars, deurklinken, ….  
We voorzien daartoe de nodige producten en middelen. 
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