SCHOOLJAAR 2020 – 2021
CORONAMAATREGELEN
Fase: kleurcode GEEL
Datum: donderdag 27 augustus 2020
Aan: externe gebruikers schoolinfrastructuur
Contactpersoon: Maarten Vanderhaegen
Gebruik zaal: Sporthal op woensdagavond 20u00 – 22u00
TOEGANG
• Toegang tot de school, enkel tijdens de afgesproken momenten van training/les. Dit
betekent dat u het schoolterrein onmiddellijk dient te verlaten na de les of activiteit.
• Toegang enkel via de hoofdingang aan de Melaan(blauwe poort) en enkel onder
toezicht van een verantwoordelijke, die de leerlingen/deelnemers binnenlaat en bij
einde les, opnieuw buitenlaat.
• Er is geen parkeergelegenheid voorzien op de school, enkel met uitdrukkelijke
toelating.
• Het dragen van een mondmasker is verplicht boven de 12 jaar binnen de schoolpoort
binnen het volledige schoolterrein, ook als er voldoende sociale afstand
gegarandeerd is.
• Afstand houden is de regel.
• Ouders hebben geen toegang voorbij de blauwe poort.
• De hoofdingang (blauwe poort) blijft ook gesloten tijdens de
lessen/trainingsmomenten.
• Onbevoegden wordt de toegang tot de school geweigerd.
LOCATIE
• Toegang tot de school, enkel tot de afgesproken locaties: leslokaal = sporthal en
toegewezen toiletten, nl de toiletten in de middenblok.
• Toiletten op de speelplaatsen mogen niet gebruikt worden, deze zijn enkel
voorbehouden voor de school.
• Voor sporters: de kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk.
ONTSMETTEN
• Zoals de veiligheidsvoorschriften van de overheid beschrijven, wordt gevraagd de
handen te wassen bij aanvang en afsluiten van de activiteit.
• Bij binnenkomen van de school wordt gevraagd de handen te ontsmetten – graag
hiervoor het nodige voorzien. Er zal ook een zuil geplaatst worden, maar na de
schooluren is er geen controle of die moet worden bijgevuld.
• Graag bij aanvang en einde van de activiteit het lokaal en het gebruikte materiaal
ontsmetten : deurklinken/trapleuningen/gebruikte toiletten/stoelen/tafels/…

CONTACT
• Onze conciërge zal telkens ter plaatse zijn en bereikbaar op een telefoonnummer dat
later zal worden gecommuniceerd.
• Tijdens de schooluren zijn we te bereiken via 015 28 79 10.

