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VEILIGHEIDSMAATREGELEN CORONA 
1e-6e leerjaar 
 
 

VOOR DE OUDERS 
 
Nieuwe situatie!  
 
 
Ben je met de auto of de fiets ? 
 

Voor de les 
- U komt via de achterzijde naar de Academie. (steeg inrijden rechts van Kruisschanslei 63) 
- Auto’s parkeren op de ruime parking. 
- Fietsers rijden verder naar de fietsparking in het park.  
- Begeleid uw kind naar de Academie tot aan de afspanning.  
- Vanaf daar wachten leerkrachten of vrijwilligers uw kind op.  
- Uw kinderen verzamelen zich aan hun ‘klaspaal’ waar hun leerkracht staat en hen begeleidt 

naar de klas.  
 
Na de les 

- Spreek duidelijk met uw dochter of zoon af of u hen vooraan of achteraan de Academie zal 
opwachten ! 

 
 
Ben je te voet ? 
 

Voor de les 
- U komt via de achterzijde van de Academie  (> zie beschrijving auto of fiets) 

 
- U komt via de voorzijde naar de Academie?  
- Respecteer de aangeduide in-en uitgang.  
- Ouders of begeleiders nemen afscheid thv het voetpad.  
- Uw kinderen verzamelen zich aan hun ‘klaspaal’ vooraan aan de Academie waar hun 

leerkracht staat en hen begeleidt naar de klas.  
 
Na de les 

- Spreek duidelijk met uw dochter of zoon af of u hen vooraan of achteraan de Academie zal 
opwachten ! 

 
 
Let op.  
 

- Enkel leerlingen zijn toegelaten op de academie.  
Ouders en begeleiders wachten buiten zoals aangegeven op het circulatieplan. 
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- Bij het brengen en ophalen vragen we de ouders en begeleiders de afstandsregels te 

respecteren, een mondmasker te dragen en de academie-omgeving meteen te verlaten zodra 
uw kind werd gebracht of opgehaald. 

 
- Kom op tijd aub.  

 
Woensdag  
 Groep A  13.30u- 15.20u  
 Groep B  15.40u- 17.30u  
 
Zaterdag 
 Groep C  13.30u- 15.20u  
 Groep D  15.40u- 17.30u  
 

 
Ziekte of vermoeden van ziekte. 
 

- Zieke leerlingen blijven thuis. 
 

- Ook indien uw naaste gezinsleden ziek zijn of symptomen vertonen vragen we u gepast te 
handelen en thuis te blijven. 

 
- Bij vermoeden van ziekte tijdens de lessen (= ernstige hoest, kortademigheid, reuk- of 

smaakverlies, pijn in de borst) of vaststellen van koorts wacht de leerling in afzondering op 
afhaling door zijn ouders of begeleider.  
Thuis wordt een (huis)arts geconsulteerd en zo nodig een test afgenomen.  
Wanneer de test negatief is wordt de leerling terug toegelaten op school.  
Indien positief getest worden de richtlijnen van de behandelende arts opgevolgd en de 
Academie op de hoogte gebracht.  
De Academie communiceert op gepaste wijze met de betrokkenen. 

 
- Risicogroepen. Kinderen die lijden aan chronische ziektes (diabetes, hart-, long- of 

nieraandoeningen)  of ernstige obesitas of personen van wie het immuunsysteem verzwakt is 
wordt aangeraden de huisarts te raadplegen voor akkoord. Er moet echter geen attest 
worden binnen gebracht voor de Academie. 

 
 
 

VOOR DE LEERLINGEN 
 
 
Leerlingen  
 
 
Leerlingen  – 12 jaar 

- Geen afstandsregels tussen de leerlingen -12 jaar.  
- Geen mondmaskerplicht voor leerlingen -12 jaar.  
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Leerlingen  + 12 jaar  (niet voor lagere graad) 

- Leerlingen houden indien mogelijk 1.5m afstand.  
- Enkel binnen : wel mondmaskerplicht voor leerlingen + 12 jaar.  

Er wordt gezorgd dat deze leerlingen zo vaak als nodig even een luchtje kunnen scheppen 
buiten. 

 
Algemeen.  
 

- De leerlingen reinigen o.l.v. hun leerkracht hun handen met zeep en water : 
Bij het betreden en verlaten van de academie  
Na iedere speelpauze 
Na hoesten of niezen  
Na ieder toiletbezoek 

- De leerlingen gebruiken papieren zakdoeken en deponeren ze in een gesloten afvalbak 
- Toiletbezoek  > spoel door met het deksel gesloten. 
- Elke leerling neemt vrijblijvend zijn eigen drank/ fruit/ koekje mee.  

Graag in een afgesloten doosje: vermijd afval. 
Trakteren kan helaas niet. 

 
 
Docenten 

 
- Docenten bewaren  de voorgeschreven afstand met hun klas (1.5m) 
- Docenten dragen binnen ten alle tijden hun mondmasker.  

 
 
Circulatie 
 

- Elke klas/elk atelier wordt omschreven al een ‘bubbel’.  
- Leerlingen blijven voornamelijk in hun eigen bubbel en gaan niet op bezoek in andere ateliers 

of andere lokalen.  
 
Speelpauze 
 

- Leerlingen worden niet verplicht om in ‘bubbels’ buiten te spelen 
- Sommige docenten kiezen om de pauzemomenten over te slaan in functie van de les.  
- Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen atelier.  
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JAARLIJKSE AFSPRAKEN 
 
 

- De jaarkalender 2020-2021 kan u steeds raadplegen op onze website via onze nieuwsbrief 
(waarop u als leerlingautomatisch bent ingeschreven)  

 
- Via onze facebookpagina houden we u ook op de hoogte!  

 
- Lift verboden zonder begeleiding. 

 
- De parking van wasserij Gilberte is enkel toegelaten voor klanten op dat moment.  

Ook de stoepruimte op deze plek is géén parkeerplaats of laad- en loszone. 
 

- De stoep en het bushokje bevinden zich buiten het schoolterrein en zijn niet voorzien van 
toezicht. 

 
- Indien uw kind zelfstandig naar huis mag gaan, of indien uw zoon/dochter per uitzondering 

vroeger of later in de klas zal zijn, kan dat enkel na schriftelijke (per mail) verwittiging aan het 
secretariaat of de directeur.  
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We beseffen dat de richtlijnen niet voor iedereen even evident zijn om op te volgen. 

We doen dan ook onze uiterste best om de lessen in de Academie ondanks deze situatie zo fijn en 
bijzonder mogelijk te maken.  

We staan steeds ter beschikking voor vragen en suggesties! 
 

Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en…… vooral  
geniet van elk bijzonder moment hier op de academie! 

 
Els- Astrid- Mitja- Sam- Griet- Ruth- Siglinde- Stijn- Raphaël- Jef- Brent- Sophie- Loreta- Hilde- An 
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