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 NUL RISICO GROEN LAAG RISICO GEEL MATIG RISICO ORANJE HOOG RISICO ROOD 

  

Er is een vaccin beschikbaar en/of 

er is groepsimmuniteit. Alle 

contacten kunnen plaatsvinden. 

Handhygiëne (voor eten en na 

toiletbezoek) blijft noodzakelijk. 

 

Er is een beperkte transmissie van 

besmettingen , waardoor 

verhoogde waakzaamheid is 

aangewezen. Contacten tussen 

mogelijke verspreiders worden 

beperkt. Functioneel noodzakelijke 

contacten kunnen doorgaan met 

inachtneming van de toepasselijke 

veiligheidsmaatregelen. 

 

 

Er is een systematische transmissie 

van besmettingen in de 

samenleving. Er zijn alleenstaande 

of geïsoleerde clusteruitbraken. 

Contacten tussen mogelijke 

verspreiders worden tot het 

essentiële beperkt en vinden plaats 

binnen een context waar 

risicofactoren zoveel mogelijk 

onder controle zijn gebracht 

 

 

Er zijn wijdverspreide besmettingen 

in de samenleving en er zijn nieuwe 

uitbraken en clusters. Contacten 

tussen mogelijke verspreiders 

moeten maximaal vermeden 

worden. 

Aantal leerlingen dat tegelijk 

naar school gaat 

100 % - iedereen is welkom 100 % - iedereen is welkom 100 % - iedereen is welkom 100 % - iedereen is welkom 

Aantal dagen aanwezig op 

school 

5  5  5  5 

Afstandsonderwijs  0 – geen afstandsonderwijs 0 - geen afstandsonderwijs 0 - geen afstandsonderwijs 0 - geen afstandsonderwijs 

Derden op school 

Ouders,  leveranciers, logo, kiné, 

ON, techniekers … 

 

Registratie in het logbok, 

(toegang Keukeldam enkel via 

groene poort Keukeldam 19) 

 

Normale werking. 

 

Maak best een afspraak bij 

het secretariaat of de 

directeur. Aanmelden op 

school a.u.b.   

 

 

Keukeldam: 

Tussen 08.00 en 16.00 uur:  

Derden zijn toegelaten op 

school. Op afspraak en 

enkel na verplicht 

aanmelden in het logboek 

of digitaal (formulier via de 

qr-code)  

 

St.-Petrus:  

Tussen 08.00 en 16.00 uur: 

Derden zijn toegelaten op 

school. 

Op afspraak en enkel na 

verplicht aanmelden in het 

logboek of digitaal 

(formulier via de qr-code)  

 

Het dragen van een 

mondneusmasker en 

handhygiëne is verplicht op 

de speelplaats en in het 

schoolgebouw. 

 

Aanwezigheid van niet-

essentiële derden worden 

beperkt. 

 

Enkel mogelijk na akkoord 

van de directeur en enkel 

op afspraak.  

 

Het dragen van een 

mondneusmasker en 

handhygiëne is verplicht op 

de speelplaats en in het 

schoolgebouw. 

 

Ook hier gelden de 

afspraken rond het verplicht 

aanmelden in het logboek 

of digitaal (formulier via de 

qr-code) 

Geen toegang tot de 

school. 

 

Uitzonderlijk voor dringende 

werken en/of essentiële 

derden. Enkel na afspraak 

en uitdrukkelijke 

toestemming van de 

directeur. 

 

Ook hier gelden de 

afspraken rond het verplicht 

aanmelden in het logboek 

of digitaal (formulier via de 

qr-code) 
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Extra-murosactiviteiten  

Eendaagse (of meerdaagse) 

uitstappen. 
 

OK Extra-murosactiviteiten 

kunnen doorgaan.  

 

Social distancing bij 

contacten tussen 

volwassenen. Personeel 

draagt mondneusmasker 

indien afstand niet 

gegarandeerd kan worden. 

Gaan niet door. 

 

Extra-murosactiviteiten 

worden opgeschort. 

 

Uitzondering hierop zijn 

zwemlessen. 

Gaan niet door. 

 

Extra-murosactiviteiten 

worden opgeschort. 

Lessen lichamelijke opvoeding Normale werking Normale werking Lessen worden 

georganiseerd volgens de 

principes van het protocol 

van sport. Dit betekent dat 

voor leerlingen in het 

basisonderwijs alle indoor- 

en outdoor sportactiviteiten 

mogelijk blijven.  

 

Kleedkamers worden 

gereinigd na gebruik door 

een groep.  

Kleedkamers kunnen 

gebruikt worden zonder 

afstand te houden tussen 

de leerlingen.  

 

We voorzien zoveel als 

mogelijk ventilatie van de 

kleedkamers en sportzaal.  

 

Zwemlessen mogen 

doorgaan in fase oranje en 

zijn een uitzondering op 

extra -muros.   

 

 

 

 

 

Lessen worden 

georganiseerd volgens de 

principes van het protocol 

van sport. Dit betekent dat 

voor leerlingen in het 

basisonderwijs alle indoor- 

en outdoor sportactiviteiten 

mogelijk blijven.  

 

Kleedkamers worden 

gereinigd na gebruik door 

een groep.  

Kleedkamers kunnen 

gebruikt worden zonder 

afstand te houden tussen 

de leerlingen.  

 

We voorzien zoveel als 

mogelijk ventilatie van de 

kleedkamers en sportzaal. 
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Groepsactiviteiten op school 

Vergaderingen, proclamaties, 

vieringen … 

OK OK volgens de regels die in 

de bredere samenleving 

gelden. 

 

Social distancing bij 

contacten tussen 

volwassenen. Voorbij onze 

schoolpoort is een 

mondneusmasker verplicht. 

Personeel draagt 

mondneusmasker of face 

shield indien afstand niet 

gegarandeerd kan worden. 

 

Geen groepsactiviteiten op 

school. 

 

 

Geen groepsactiviteiten op 

school. 

 

 

Gebruik infrastructuur en 

klaslokalen 

Normale werking. Normale werking. 

Activiteiten en lessen in 

openlucht wordt 

aanbevolen. 

Normale werking. 

Maaltijden worden per 

klasgroep genuttigd. 

 

Beperking leerlingenstromen 

en verplaatsingen van 

leerlingen. 

 

We voorzien zoveel als 

mogelijk ventilatie in de 

leraarskamer en in alle 

lokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normale werking. 

Maaltijden worden per 

klasgroep genuttigd. 

 

Beperking leerlingenstromen 

en verplaatsingen van 

leerlingen. 

 

We voorzien zoveel als 

mogelijk ventilatie in de 

leraarskamer en in alle 

lokalen. 
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Maaltijden 

 

Soep en warme maaltijden 

worden aangeboden in de 

refter. 

Soep en warme maaltijden 

worden aangeboden in de 

refter. 

 

In de klasgroep. Leerlingen 

hebben een vaste plaats in 

de refter. 

 

Soep en warme maaltijden 

zijn mogelijk.  

 

Aandacht voor voldoende 

afstand tussen klasgroepen, 

beperking van de circulatie. 

 

We voorzien zoveel als 

mogelijk ventilatie in de 

refter.  

 

In de klasgroep met eigen 

(gezond) lunchpakket van 

thuis + eigen hervulbare 

drinkfles met water. 

 

Soep en warme maaltijden 

zijn niet mogelijk.  

 

Speelplaats 

inclusief speeltuigen, materiaal 

buiten … 

 

 

 

Normale werking. Normale werking. 

 

De leerlingen mogen 

gebruik maken van 

speeltuigen en speelgoed in 

openlucht, op voorwaarde 

dat ze voor en na het eten 

de handen wassen.  

 

 

 

 

 

Normale werking. 

 

De leerlingen mogen 

gebruik maken van 

speeltuigen en speelgoed in 

openlucht, op voorwaarde 

dat ze voor en na het eten 

de handen wassen.  

Normale werking. 

 

De leerlingen mogen 

gebruik maken van 

speeltuigen en speelgoed in 

openlucht, op voorwaarde 

dat ze voor en na het eten 

de handen wassen.  

Handhygiëne 
 

Voor het eten en na het 

toilet bezoek. 

 

Extra: Bij aankomst op 

school. 

In de klas na speeltijd. 

Voor het eten. 

Na toilet bezoek. 

 

Leerlingen brengen een 

gastendoekje mee in 

plastiekzak. 

 

 

Extra: Bij aankomst op 

school. 

In de klas na speeltijd. 

Voor het eten. 

Na toilet bezoek 

 

Leerlingen brengen een 

gastendoekje mee in 

plastiekzak. 

Extra: Bij aankomst op 

school. 

In de klas na speeltijd. 

Voor het eten. 

Na toilet bezoek 

 

Leerlingen brengen een 

gastendoekje mee in 

plastiekzak. 
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Verluchting en ventilatie 

 

Normale werking. 

Tijdens elke pauze ramen en 

deuren open zetten. 

De klasdeuren staan altijd 

open, de ramen steeds 

(minstens) op kipstand. 

 

Extra te verluchten en te 

ventileren + tijdens elke 

pauze ramen en deuren 

openzetten. 

 

 

De klasdeuren staan altijd 

open, de ramen steeds 

(minstens) op kipstand. 

 

Extra te verluchten en te 

ventileren + tijdens elke 

pauze ramen en deuren 

openzetten. 

De klasdeuren staan altijd 

open, de ramen steeds 

(minstens) op kipstand. 

 

Extra te verluchten en te 

ventileren + tijdens elke 

pauze ramen en deuren 

openzetten. 

 

 

Social distancing (1,5 m) 

 

Niet van toepassing. Social distancing bij 

contacten tussen 

volwassenen. Voorbij onze 

schoolpoort is een 

mondneusmasker verplicht. 

 

Personeel draagt 

mondneusmasker indien 

afstand niet gegarandeerd 

kan worden.  

 

Tussen de banken, bij de 

leerlingen draagt de lkr. een 

mondneusmaker. 

Social distancing bij 

contacten tussen 

volwassenen. We vermijden 

de aanwezigheid van 

ouders en derden op school 

(zie verder: ouders op 

school, schoolpoort) 

 

Personeel draagt 

mondneusmasker indien 

afstand niet gegarandeerd 

kan worden.  

 

Tussen de banken, bij de 

leerlingen draagt de lkr. een 

mondneusmaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social distancing bij 

contacten tussen 

volwassenen. We vermijden 

de aanwezigheid van 

ouders en derden op school 

(zie verder: ouders op 

school, schoolpoort) 

 

Personeel draagt verplicht 

een mondneusmasker. 
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Ouders op school 

 

Schoolpoort: aankomst/vertrek  

Normale werking Volgens de afspraken die 

gelden op school. 

 

Social distancing bij 

contacten tussen 

volwassenen.  

 

Bij het brengen en afhalen 

van uw kind is het dragen 

van een mondneusmasker 

verplicht. Voorbij onze 

schoolpoort is een 

mondneusmasker verplicht. 

Buiten de school is het 

mondneusmasker sterk 

aangeraden. 

 

Oudercontacten kunnen 

plaatsvinden op school. 

Steeds op afspraak. 

Vermijd de aanwezigheid 

van ouders op school.  

De kinderen worden aan de 

schoolpoort afgezet of 

opgehaald volgens de 

schooleigen afspraken. 

 

Social distancing bij 

contacten tussen 

volwassenen.  

 

Bij het brengen en afhalen 

van uw kind is het dragen 

van een mondneusmasker 

verplicht aan de 

schoolpoort.  

Buiten de school volgens de 

richtlijnen van de lokale 

overheid. 

 

We organiseren 

oudercontacten telefonisch 

of digitaal. 

Vermijd de aanwezigheid 

van ouders op school.  

De kinderen worden aan de 

schoolpoort afgezet of 

opgehaald volgens de 

schooleigen afspraken.  

 

Social distancing bij 

contacten tussen 

volwassenen.  

 

Bij het brengen en afhalen 

van uw kind is het dragen 

van een mondneusmasker 

verplicht aan de 

schoolpoort.  

Buiten de school volgens de 

richtlijnen van de lokale 

overheid. 

 

We organiseren 

oudercontacten telefonisch 

of digitaal. 

 

Gebruik materiaal van de school  Normale werking Normale werking Normale werking Geen gebruik van 

gemeenschappelijk 

materialen. 
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Inschrijvingen Op afspraak/ via 

onthaalmomenten 

Op afspraak/ via 

onthaalmomenten. 

Personen +12-jaar dragen 

verplicht een 

mondneusmasker. 

Digitaal of op afspraak en 

het verplicht dragen van 

een mondneusmasker. 

Op afspraak na het 

vervallen van code rood. 

Of enkel digitaal. 

Opendeurdagen mogen 

niet. 

 

 


