
Draaiboek heropstart fase geel 
 

• Verdeling klasgroepen en lesdagen 
o Kleuter en lager: 

§ Alle klassen starten volledig op.  
§ Les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.  

 
• Aanvangsuur en ingang 

o De kinderen arriveren tussen 8u en half 9 
o De kinderen blijven tussen 8u en 8u15 op de speelplaats. 
o Vanaf 8u15 gaan alle kinderen (uitgezonderd jongste kleuters) naar de klas 
o Lagere school ingang langs de speelweide en Spoorweglei (enkel zonder fiets), kleuters 

ingang langs de Planeetstraat. 
o Lagere schoolkinderen die in gezelschap zijn van een kleuterbroer of -zus mogen de ingang 

Planeetstraat gebruiken en gaan via de hal naar de grote speelplaats 
o We voorzien éénrichtingsverkeer met linten. 

 
• Einduur en uitgang: 

o Kleuters: 
§ Einduur: 15u25 
§ Wachten per klas op de kleine speelplaats 
§ Ouders komen binnen via de grijze poort, pikken de kind(eren) op en volgen de 

enkelrichting weer naar buiten. 
 

o Lager: 
§ Einduur: 15u25 
§ Gaan bij het einde van de lessen naar poort Spoorweglei (enkel zonder fiets) of 

speelweide 
§ Nabewaking tot 16u op de grote speelplaats 
§ Opvang bus Kadee onder afdak blok 1 
§ Lagere schoolkinderen die in gezelschap zijn van een kleuterbroer of -zus mogen de 

uitgang Planeetstraat gebruiken  

 
 

• Speeltijden 
§ Voormiddag: 

§ Kleuters: 10u10-10u25    
§ Lager: 10u25-10u40 

§ Middag: 
§ Kleuters: 

§ 11u40-12u30  middagspeeltijd 
§ 12u30-13u  eten in de klas 

§ Lager: 
§ 12u20-12u30  eten 
§ 12u30-13u30  middagspeeltijd 

 

• Toiletten: 
§ Geen restricties in gebruik 

 



• Opvang 
o Opvang op school tot 16u 
o Speelmicroob (voorinschrijven via website) 
o ’s Ochtends en ’s avonds bus naar Speelmicroob voor voor- en naopvang. 
o Bus via rode poort Spoorweglei 

 

 
 

De schoolpoorten 

• Kleuters Planeetstraat: 
o Grijze poort: 

§ Afstand houden 
o Aan het houten poortje worden kleuters afgezet. 

§ Jongste kleuters blijven in bubbel op speelplaats 
§ Oudste kleuters gaan naar de klas vanaf 8u15 

o De ouders volgen verder de enkelrichting naar de straat. 
• Lagere school ingang Dageraadstraat of Spoorweglei 

 
 
Preventiemaatregelen 
 
Leerkrachten/ leerlingen 

• Leerkrachten bewaren steeds een afstand van 1,5 meter. De leerkrachten dragen een mondmasker (of 
gelaatsbescherming) of nemen plaats achter een scherm.  De school voorziet 100 herbruikbare 
mondmaskers voor de leerkrachten.  

• Personeel moet geen mondmasker dragen: 
o Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs), ongeacht de afstand. 
o Tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de 

leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden). 
• Wie moet er afstand houden: 

o Kleuteronderwijs 
o Afstand houden bij contacten tussen volwassenen. 
o Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters. 
o Geen afstand houden bij contacten tussen kleuters. 

o Lager onderwijs 
o Afstand houden bij contacten tussen volwassenen. 
o Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen. 
o Geen afstand houden tussen leerlingen. 

• Handhygiëne wordt aan de kinderen opnieuw uitgelegd.  
• Handhygiëne wanneer?  

o Binnenkomen van de klas 
o Na toiletbezoek. 
o Voor- en na de speeltijd 
o Voor de maaltijd. 
o Voor het verlaten van de school. 
o Na het hoesten of niezen. 

• Hoe handen wassen: 
o Kraan openen 
o Handen nat maken 
o Zeep nemen 



o Binnenkant, buitenkant, tussen vingers, vingertoppen goed wassen 
o Afspoelen 
o Papieren handdoek nemen en afdrogen 
o Kraan sluiten met papiertje 
o Serviet in vuilbak 

• Ringen en juwelen zijn een broeihaard voor virussen en bacteriën. 
• Bij het binnenkomen van de school reinigen de leerlingen de handen met handgel.  
• De leerlingen gaan bij het binnenkomen: 

o Tot 8u15: naar de speelplaats 
o Vanaf 8u15: recht naar de klas (uitgezonderd jongste kleuters).  

• Aparte speeltijden en middagpauzes per kleuter/lager. 
• Leer de kinderen ook dat doorspoelen met gesloten deksel veiliger is. 
• Zieke kinderen en kinderen die hoesten, niezen of koorts hebben blijven thuis. Bij twijfel: dokter 

raadplegen. 
 

Klaslokalen 
• Na elke lesdag worden de werkoppervlakken lichtknoppen en deurknoppen gedesinfecteerd door de 

leerkracht. 
• Voor en na het gebruik van de computer reinigt de leerling het toetsenbord en de muis met een 

vochtig zeepdoekje. De school voorziet in elke klas vochtige doekjes. 
• De leerkracht ledigt na elke lesdag de vuilbakjes in de grijze afvalcontainer. Best open vuilbakjes met 

zak. Dagelijks zak in container. 
• In elk klaslokaal kunnen de handen gewassen worden.  
• De deuren van de klas en gang blijven zoveel mogelijk open staan. 

 
 
Speelplaats 

• Alle klassen spelen samen op de speelplaats 
• Koekenmanden en manden voor de brooddozen worden tijdelijk niet meer gebruikt. Koek- en fruit 

blijft in de bank en eten we in de klas of het afval blijft in de klas (fruitdoosje en/of brooddoos). 
• Drinkwaterfonteintjes worden afgesloten.  
• Elke leerling brengt eigen drinkbus mee. 

 
Leraarslokaal 

• Verhuizen we naar de eetzaal 
• Ook hier bewaren we afstand. 
• Het kopieerapparaat, kapmes, voorzien we vochtige doekjes zodat de toestellen gereinigd kunnen 

worden voor en na gebruik.  
• Koelkast verplaatsen we. Weg van het kopieerapparaat. Zo kunnen we makkelijker afstand houden.  
• Handen reinigen bij het binnenkomen. Reinig de tafel en de andere gebruikte oppervlakken voor en na 

het gebruik. Na het gebruik van het leraarslokaal / eetzaal reinigt iedereen zelf de gebruikte 
oppervlakken. 

 
Ziekenboeg 

• Indien een leerling ziek wordt gedurende de dag, wordt deze naar het bureel gestuurd waar hij/zij 
geïsoleerd wordt in de ziekenboeg (ruimte achter bureel).  

• De ouders worden verwittigd.  
• Leerling wordt thuis opgevangen... 
• Nadat een vermoedelijk besmet persoon de school verlaten heeft het quarantaine lokaal reinigen en 

ontsmetten. Dit dient ook te gebeuren van alle contactvlakken in de ruimten waar deze persoon 
verbleef. Daarna deze lokalen opnieuw vrijgeven. 
 
 



Ouderstromen 
• We vermijden de aanwezigheid van niet-noodzakelijke derden op school. 
• Contacten gebeuren telefonisch of digitaal 
• Aanwezigheid van ouders op school: enkel op afspraak 

 
Materialen 

• Plaats handgels nooit in de zon (gevaar voor zelfontbranding) 

 
Verjaardagen 

• Traktaties enkel individueel verpakt. De jarigen worden gepast gevierd in de klas.  

 
Draaiboek poets 

• Bij het einde van de lesdag ontsmet de leerkracht: 
§ Werkblad van bureaus 
§ Deur- en lichtknoppen 
§ Wastafel + omgeving 
§ Vuilbakken leeg en reinigen 

• Poetspersoneel: Verplicht dragen van mondmasker en lange handschoenen. De school voorziet 
mondmaskers. (Hand)schoenen ontsmetten na gebruik. 

• Poetsrooster afspreken 
• Na elke lesdag de toegangswegen grondig reinigen: 

o In de gang: 
§ Trapleuningen en spijlen 
§ Delen van de muur waar de handjes aankomen (langs de trap – aan de kapstokken – 

aan de deur – enzovoort !) 
§ Deurklinken en gedeelte deur errond 
§ Vensterbanken + omgeving 

o In de klas: 
§ Volgens poetsrooster 

 
Essentiële derden 

• De verpleegkundigen 
• De pedagogische begeleiding 
• De onderwijsinspectie 
• Kunstkuur 
• CLB  
• De leraren in opleiding 
• Onderhoudsfirma’s 
• Vrijwilligers (leesmoeders) 
• Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 
• Ondersteuners 
• Nascholers 
• … 

 
Essentiële bijeenkomsten  

• Pedagogische studiedagen 
• Personeelsvergaderingen 
• Bevoegde onderhandelingscomités 
• Participatieraden 

 


