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Bijlage bij schoolreglement 2020-2021: Coronamaatregelen 

1.CIRCULATIEPLAN – CORONA 

 

                                           Basisprincipes 

 mondmasker 

 1.5 m afstand (zoveel mogelijk) 

 1 richtingsverkeer 

 Handen wassen / ontsmetten 

 Ventileren 
 

 

Inkom - uitgang 

Mariastraat 7 laatkomers & externen 
handgel 

 
 

 

 
 

 Mariastraat 5 leerlingen & leerkrachten handgel 

Guido Gezelle leerlingen & leerkrachten wassen 

fietsengarage boven leerlingen 4 meisjes, 5,6  

fietsengarage 
beneden 

leerlingen 1,2,3, 4 
jongens 

 

 

 
Trap – ALTIJD  1 richting 

 Lokalen naar boven naar beneden 

B-blok alle B lokalen kant 
aquarium 

 
basisschool  

 
C-blok alle C lokalen kant 

aquarium 

E-blok lokalen links van de middentrap kant klooster 
kant hotel 

 lokalen rechts van de middentrap middentrap 

F-blok Br. Demonzaal (1)  

 
kant klooster 

 
 

G-blok 
 restaurant 2 (1) 

 OLC (2) 

 Studiezaal (3) 

G-blok restaurant 1 (-1) dienstingang 

klooster ALR 1 & 2  kant klooster 

 

Toiletten 
C-blok – 1V & 2V  2 dames 2 heren 

overdekte hal 15 dames / 

E-blok – 3V 1 dames 1 heren 

F-blok / 3 heren 

G-blok / 4 heren 
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Speelplaats 

inkom 
mondmasker verplicht 

pauze 10:05 

lunchpauze 12:05 Na de middagpauze om  13:10 u  
mondmasker op 

pauze 15:05 
mondmasker verplicht 

uitgang 

 
Ontsmetten 
In elke blok – elke trap - elk verdiep  staat een tafel met daarop een flacon met handgel.  Iedereen 
dient voor het betreden van een lokaal zijn/haar handen te ontsmetten. 
De toiletruimtes worden regelmatig gepoetst door onze poetsdames. 
Het toetsenbord dient te worden gereinigd met een vochtig doekje. 
 
 
 

 

2. BUKOMENDE MAATREGELEN/ BESLISSINGEN in kader van COVID-19. 

(heffen items uit schoolreglement 20-21 op) 

De school start op 1 september met code geel. 

- Zowel het 5de als het 6de jaar mag elke dag over de middag de school verlaten mits 

toestemming van de ouders. Dit om het aantal leerlingen over de middag meer te kunnen 

spreiden over de open ruimte. 

- De vrije studie voor de 3de graad wordt opgeheven. 

- De werk- en strafstudie gaat door op vrijdagavond van 16.15 uur tot  18 uur. 

- De school sluit op woensdag om 12.30 uur. 

- Extra-muros activiteiten worden alleen ingericht indien dit verplicht wordt om 

pedagogische doelstellingen te bereiken. Hierbij worden de klasbubbels zoveel mogelijk 

behouden. 

- Schoolrestaurant: 3 locaties 

Warme maaltijd: Aanbod van soep, dagschotel en vegetarische schotel, bowl met rauwe 

groenten, dessert.  

Koude maaltijd: Belegde broodjes 

Er kan uiteraard ook gekozen worden om een eigen lunchpakket mee te brengen. Wil eigen 

herbruikbare fles met water meebrengen. 
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