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DRAAIBOEK CODE GEEL  
LAGERE SCHOOL DE KLEINE ICARUS 
Preventie en veiligheid 

1. Informeren   
 
Het personeel wordt via dit draaiboek geïnformeerd over alle afspraken en de te nemen 
maatregelen bij de start van de school De Kleine Icarus op 1 september 2020 (code geel), ter 
voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus. Het wordt uitgebreid doorgenomen en 
besproken tijdens de teamvergadering (25/8/2020) en de klusdag (26/8/2020). 
Dit schooleigen draaiboek wordt via email verstuurd. Een inkijkexemplaar is te vinden in het bureau 
van de directie.  
 

2. Maatregelen bij ziekte of vertonen symptomen.  

Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. We hernemen de richtlijnen uit de periode 
voor de schorsing van de lessen.  

2.1. Personeelsleden 
Personeelsleden die zich ziek voelen en symptomen vertonen (hoesten, kortademigheid, verhoogde 
lichaamstemperatuur) dienen thuis te blijven en nemen contact op met de huisarts . Vroegtijdige 
symptomen zijn rillingen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid, braken en een 
loopneus. De arts zal bepalen wat de volgende stap is.  
 
Bij het opkomen van symptomen tijdens de schooltijd dient het getroffen personeelslid zich te 
melden bij directeur Julie Snauwaert (0484/59 83 37) en onmiddellijk de school te verlaten, naar 
huis te gaan en de arts te contacteren. Het personeelslid dient in beide gevallen in quarantaine te 
gaan tot uitsluitsel van de arts of tot genezen verklaard van Covid-19.   
 

2.2. Leerlingen  
Zieke kinderen dienen thuis te blijven.   
Een kind dat zich ziek voelt en bij wie koorts wordt vastgesteld, wordt onmiddellijk door de 
leerkracht uit de klas verwijderd en geïsoleerd in het isolatielokaal op de eerste verdieping 
(zorglokaal). Hij/zij doet het ziek kind een mondmasker aan en verwittigt directeur Julie Snauwaert 
(0484/59 83 37) die de EHBO-medewerker, Nele Van Riet (ma, di), Sharon Blanchaert (wo) Els Smet 
(do, vrij) stuurt. Zij draagt een wasbare schort, mondmasker en handschoenen. Indien nodig wordt 
eerste hulp toegediend. De ouders worden onmiddellijk verwittigd om het kind te komen ophalen. 
 
In het lokaal waar de leerling les kreeg, wordt al het aangeraakt materiaal ontsmet en wordt de klas 
extra verlucht door de klasleerkracht. 
 
De begeleider toont het kind de apart voorziene quarantainetoilet op de eerste verdieping. Daarna 
neemt het kind terug plaats in het isolatielokaal en de begeleider houdt toezicht op een stoel in de 
gang met de deur van het zorglokaal op een kier. De ramen staan open. De ouders worden 
onmiddellijk verwittigd door het secretariaat en dienen de leerling op te halen. Tot dan blijft de 
leerling in isolatie.  
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Het kind gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief 
is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing). De CLB’s kregen een 
opdracht in het kader van dit contactonderzoek. De school verwittigt het CLB. Als school word je 
door je CLB aangesproken als er bij jou maatregelen worden genomen. Ook de arbeidsarts wordt 
geïnformeerd. 
 
Na de procedure worden de meubels waarmee de leerling in contact gekomen is gedesinfecteerd 
door de begeleider. De onderhoudscoördinator Astrid (0486/99 92 64) contacteert onmiddellijk 
iemand van het MVD-personeel. Het isolatielokaal wordt gepoetst. De beschermingsmaterialen van 
de EHBO medewerker worden verwijderd voor desinfectie en vervangen voor een volgend geval. De 
betrokken medewerkers passen de handhygiëne toe.   
 
 info over registratie van afwezigheid van leerlingen volgt (eind augustus) 
 quarantaineruimte: zorglokaal 1ste verdiep 
 LBV-lokaal HOGENT voor katholieke godsdienst aanvragen 
 

3. Risicogroepen  
3.1. Leerlingen 
Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op 
school kan. Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn, volgt hij verder afstandsonderwijs. 
Voor meer informatie over de registratie van leerlingen kan je de nieuwe omzendbrief NO/2020/01 
raadplegen. 

 

3.2. Personeel 
Wanneer een personeelslid tot de risicogroep behoort, zijn er drie mogelijkheden:  
 

 Het personeelslid kan van thuis uit werken omdat de opdracht dat toelaat. De directeur kan 
een attest vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid tot de 
risicogroep behoort.   Het schoolbestuur/de directie hoeft voor dat personeelslid geen 
beroep te doen op DO46 (heirkracht). 
 

 Het personeelslid kan niet van thuis uit werken omdat de opdracht dat niet toelaat. In dat 
geval kan het schoolbestuur/de directie voor dat personeelslid een beroep doen op D046 
(heirkracht) en kan het worden vervangen. Het schoolbestuur/de directeur kan een attest 
vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid tot de risicogroep behoort. 
 

 Het personeelslid wenst zelf te komen werken op school. Het schoolbestuur/de directeur 
kan een attest vragen waarin de arbeidsarts bevestigt dat het betrokken personeelslid dat 
tot de risicogroep behoort geschikt is om op school te komen werken.  

 
De GEES geeft aan dat het samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel 
vormt voor aanwezigheid op school. Indien de arts van het personeelslid anders oordeelt, kan het 
schoolbestuur/ de directeur een attest van deze arts vragen.  In dat geval kan het schoolbestuur/de 
directie voor dat personeelslid een beroep doen op D046 (heirkracht).  De aangepaste lijst van 
risicogroepen vind je hier.  
 

 

  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/afstandsleren
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15636
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15636
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Specifieke%20aanbevelingen%20voor%20personen%20met%20verhoogd%20risico%20voor%20een%20ernstig%20verloop%20van%20COVID-19.docx
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4. Verplichtingen 
4.1. Social distancing (SD) en mondmaskers 

Principes: 

 SD (het collectief beschermingsmiddel) is prioritair aan het dragen van een mondmasker (het 
persoonlijk beschermingsmiddel). 

 Indien SD gegarandeerd kan worden, is het dragen van een mondmasker niet verplicht.  

Kleuteronderwijs: 

 Social distancing bij contacten tussen volwassenen. 

 Geen social distancing tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling. 

 Personeel draagt mondmasker indien afstand tss volwassenen niet gegarandeerd kan worden. 

Lager onderwijs: 

 Social distancing bij contacten tussen volwassenen. 

 Social distancing tussen personeel en leerlingen. 

 Geen social distancing tussen leerlingen. 

 Personeel draagt mondmasker indien afstand niet kan gegarandeerd worden. 

 Volg de algemene instructies van de federale overheid voor het correct dragen van mondmasker. 
 Zone van de begeleider vooraan de klas zonder mondmasker op de grond visualiseren. 

 

  

4.2. Beschermingsmateriaal 

Lange handschoenen die de mouwen van de werkkledij overlappen voor onderhoudspersoneel, 
buspersoneel en verzorgend personeel op voorwaarde dat het personeel vertrouwd is met het 
gebruik ervan en vooral de handschoenen correct kan verwijderen. Indien dat niet zo is, is het 
aangewezen maximaal in te zetten op het wassen van de handen met zeep of alcoholgel. 

Voor en na het gebruik van handschoenen is het aanbevolen om de handen te wassen, evenals het 
aanbrengen van verzorgende crème. 

Het ontsmetten van handschoenen voor éénmalig gebruik is niet aanbevolen. Het gebruik van een 
ontsmettingsmiddel kan de prestaties van de handschoenen schaden, vooral de doorlaatbaarheid 
ervan. 

 4.3. Handhygiëne 

Was/ontsmet je handen: 

o bij het betreden van de school. 
o bij het binnenkomen van de klas (na speeltijd). 
o na toiletbezoek. 
o voor de maaltijd. 
o voor het verlaten van de school. 
o na het hoesten, snuiten of niezen. 

 affiches nakijken / handgel, papieren doekjes, handzeep kopen 

https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
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5. Maatregelingen code geel 
 

aantal dagen les 
 alle leerlingen gaan 5 dagen naar school 

 afstandsonderwijs voor risicoleerlingen die niet naar school mogen 
(enkel TOA of Bednet?) 

klaslokalen en lessen 

 normale werking: geen beperking van aantal leerlingen 

 klasgroep is de klasbubbel.  
K0 en K1 wordt als 1 klasbubbel beschouwd. 

 zone begeleider zonder mondmasker aanduiden 

 organiseren van lessen in openlucht krijgt voorrang 

gebruik materiaal 

 normale werking: gebruik van niet-pers. materiaal is toegelaten  

 TOCH alle banken dagelijks ontsmetten en stoelen omhoog   

 derden ontsmetten gebruikt materiaal 

speeltijd 

 normale werking: geen contactbubbels of zones 

 de leerlingen mogen gebruik maken van speeltuigen in open lucht 
en van speelgoed dat uitsluitend in open lucht gebruikt wordt 

 de toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden. 

 voor en na het spelen de handen wassen 

 toezichters dragen een mondmasker 

leerlingenstromen 

 K0 en K1: normale werking 

 K2 en K3: mogen binnen en buiten via binnentrap 

 lager: rijen buiten vormen, per klas naar binnen, binnen via 
opvangruimte, buiten via betonnen trap 

 niet meer dan 2 lln in de toiletten, roepstreep blijft behouden 

maaltijden 

 maaltijden mogen in de refter genuttigd worden 

 warme maaltijden zijn toegelaten 

 boterhameters in eigen bubbel (eigen klas of tafel opvangruimte) 

 warmeters in de klasbubbel aan tafel (t.v.v. code oranje) 

niet essentiële derden 
op school 

 ouders zijn toegelaten op de school (speelplaats) 

 ouders moeten een mondmasker dragen en de SD respecteren 

 het is aangeraden geen grote groepen mensen samen te brengen 

 leveranciers met mondmasker zijn toegelaten op school 
 
 ouders mogen buiten op school, maar mogen niet op eenzelfde 
moment in de gangen/klassen: kinderen niet afzetten in de gang met 
uitz. van K0 en K1 
 ouders die op afspraak komen bv. bij project, MDO, … kunnen wel 
binnen in het schoolgebouw of in de klas 
 aanwezigheidslijst op secretariaat voor occasionele derden 

ondersteuner BuO 
 ondersteuners worden altijd toegelaten op school met 

mondmasker 
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therapeuten 

 logo’s, kinesisten, … worden altijd toegelaten op school met 
mondmasker 
o in de klas of in de centrale opvangruimte 
o tijdens de middag: in bibliotheek of in de gang 

voor- en naschoolse 
opvang 

 geen contactbubbels 

 vanaf code oranje binnen klasbubbels 

extra muros 
activiteiten 

 kunnen doorgaan: uitstappen, zwemmen, GWP, … 

 volwassenen: SD en mondmasker  

schoolpoort – 
aankomst/vertrek 

 afspraken worden uitgehangen aan schoolpoort en via apart 
ouderdraaiboek gecommuniceerd  

groepsactiviteiten 
(vergaderingen, 
vieringen,…) 

 kunnen volgens de regels die in de bredere samenleving gelden: 
social distancing en mondmasker 

 het is aangeraden geen grote groepen mensen samen te brengen 
 wel klusdag (openlucht, kleine groepjes) 
 wakkere woensdagshow zonder ouders 
 digitale infoavond 

leraarszaal 

 geen vaste plaatsen 

 principe van cleandesk 

 SD en mondmasker verplicht, tenzij je zit op 1,5m 
 max. 12 pers. in de teamkamer (accordeondeur volledig open) 
 max. 12 pers. in het bureau van de directie 

sanitair 
 uitsluitend gebruik van papieren handdoekjes 

 toiletten doorspoelen met deksel gesloten (affiches) 

 regelmatig poetsen 

kranen  drinkwaterfontein mag gebruikt worden --> TOCH afplakken 

deuren  niet brandwerende deuren laten openstaan 

verluchting 

 extra verluchten en ventileren, gezondheid gaat boven op 
thermisch comfort 

 ramen minimaal 2à3 keer per dag gedurende 15 minuten 
openzetten 

onderhoud 

 zie hygiëneplan: onderhoudsfrequentie sanitair verhogen 
(frequentie andere lokalen minder hoog)  

 vermijd gebruik van stofzuigers 

 gebruik bij voorkeur wasbaar speelgoed 

 dagelijks legen van de klein klasvuilnisbak (zakje) door lkr 

 kdn legen GFT-bakje als taakje 

 centrale vuilnisbakken worden dagelijks opgevolgd door Jean-Luc 

EHBO 
 digitale thermometers gebruiken 

 hulpverleners gebruiken chirurgische mondmaskers 

 quarantainekamer zorglokaal op 1ste verdiep 
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levensbeschouwelijke 
vakken 

 lessen LVB gaan door 

 voorstel: zedenleer: klaslokaal, RKG: opvangruimte, Islam: bib 

 vanaf code oranje binnen klasbubbels! 
Wanneer verschillende klasgroepen gelijktijdig lessen LBV hebben: 

o beurtelings een contactuur en werken aan opdrachten 
o werken aan gezamenlijk ILC-project met ‘andere’ LK LBV 

inschrijvingen  normale werking 

leerlingenvervoer (bus) 

 SD: 
o geen SD voor kinderen, wel tussen personeel onderling en 

personeel-kinderen 
o eerste rij leeg voor bescherming chauffeur en busbegeleider 

 

 Mondmasker: 
o buschauffeur en LK’en dragen mondmasker 

 

 Hygiëne: 
o kdn ontsmetten handen voor opstappen 
o alcoholgel zelf voorzien 
o busschauffeur ontsmet vooraf eigen handen 

 

 Instappen: 
o leerlingen stappen op in het midden of achteraan  
o indien enkel vooraan deur, stappen de chauffeur en begeleider 

van de bus, stappen de leerlingen op en nadien stappen 
chauffeur en begeleider terug op 

 
 


