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INFO OUDERS van DE KLEINE ICARUS 
 

Beste ouder(s) 

Vanaf maandag 26 oktober 2020 schakelen wij naar code oranje op De Kleine Icarus.  

Er zijn enkele verstrengde maatregelen doorgevoerd: 
• ouders mogen NIET meer op de speelplaats, tenzij ’s avonds bij regenweer als er niemand op de 

speelplaats is; 
è draag een mondmasker en houd 1,5m afstand in de rij aan beide schoolpoorten. 
è neem afscheid van jullie kinderen aan de schoolpoort. Dit geldt ook voor de ouders van K0 en K1. 

• vanaf 16u00 kan u om praktische redenen uw kind(eren) enkel nog ophalen langs de ingang van de 
Ledeganckstraat; 

• de Wakkere Woensdagshow is enkel voor kinderpubliek; 
è we filmen en fotograferen het klasoptreden zodat de ouders alsnog via Gimme kunnen meegenieten. 

• de leerlingenstromen binnen de school worden strikt gescheiden gehouden; 
• de uitstappen worden geannuleerd. Juist de buitenuitstappen met GO!-bus van week 26/10 mogen 

nog doorgaan. 
 
Omdat we al rekening hadden gehouden met code oranje bij de opstart van het nieuwe schooljaar, kunnen volgende 
zaken blijven doorgaan: 

• de school betreden langs beide ingangen; 
• de voor- en naschoolse opvang (zonder vooraf in te schrijven!); 
• de extra werktijd op dinsdag en donderdag; 
• de naschoolse activiteiten; 
• de warme maaltijden; 
• de eettraktaties voor verjaardagen in de eigen klasbubbel; 
• therapeuten, logopedisten, … kunnen sessies geven binnen de schoolmuren; 
• op afspraak zijn ouders zoals in code geel nog steeds welkom; 
• de wenmomenten voor instappende peuters met één ouder op afspraak; 
• de strenge hygiënische maatregelen blijven gelden; 

è regelmatig handen wassen en ontsmetten, social distancing (SD) tussen volwassenen onderling en 
volwassenen en leerlingen vanaf 6 jaar, mondmaskerplicht voor volwassenen, .... 

• de graadsbubbel wordt als klasbubbel gezien, behalve bij L5 en L6. 
 
 
Via dit draaiboek informeren we jullie over de corona-maatregelen die gelden tijdens code oranje.  
 
Heb je na het lezen hiervan nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren per mail 
julie.snauwaert@scholengroep.gent of telefonisch via 09/243 30 99. 
 
Met vriendelijke groet 
het DKI-team 
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PREVENTIE EN VEILIGHEID  
 

Luik A. Algemene richtlijnen die in de volledige school te allen tijden gelden  
 
 Social distancing = minstens 1,5m 
afstand tussen  leerkracht en 
leerling. 
 
 
Handen regelmatig wassen met 
zeep. 
 
 
Hoest of nies in een papieren 
zakdoek of in de binnenkant van je 
elleboog. 
 
Gebruik papieren zakdoekjes en 
gooi ze na gebruik in de vuilbak. 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Raak je gezicht zo weinig mogelijk 
aan. 
 

 
 
                                 Heb je koorts? Voel je je  niet lekker?     
                                 Blijf thuis.  
 

 
Na de vakantie wil je waarschijnlijk 
je leerkracht een hand of knuffel 
geven. Doe dit niet en respecteer 
de  1,5m afstand tussen elkaar.  
 
Alle volwassenen dragen verplicht 
een mondmasker. Kinderen dienen 
dit niet te doen. Kleuterjuffen zijn 
mondmaskervrij bij kleuters. 
Tijdens de les, wanneer iedereen 
op zijn plaats zit, mag de leerkracht 
lager zijn/haar masker uitdoen in 
de 8m2-zone. 

 
 
Luik B. Organisatie 
Onze school liet een positieve risicoanalyse uitvoeren. Onze aanpassingen ter voorbereiding van fase oranje werden 
goedgekeurd door de preventieadviseur.  

 

Naar school 
We vragen jullie om net voor vertrek samen met de kind(eren) thuis de handen te wassen. Bij het binnenkomen 
van de school, zullen de handen van uw kind(eren) ontsmet worden met ontsmettingsgel.  
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Betreden van de school 
Ouders mogen de speelplaats en school niet meer betreden zonder afspraak. Wij vragen dan ook aan de ouders 
om afscheid te nemen van hun kinderen aan de poort. Hou onderling de SD van 1,5m aan bij het aanschuiven (zie 
geschilderde lijnen). Als ouder draag je steeds  een mondmasker op de parking voor- en achteraan.  
Je kan de school nog steeds betreden via beide ingangen (Karel Lodewijk Ledeganckstraat en de Hofbouwlaan). Aan 
beide schoolpoorten worden de handen van de kinderen ontsmet.  
 

Kom op tijd naar school! Indien u te laat bent, ontsmet uw kind zijn/haar handen aan de schoolpoort en  
• gaat de leerling zelfstandig naar boven.  
• belt u aan (er hangt een deurbel aan het infobord). Iemand komt uw kleuter halen. 
• belt u het nummer 09/243.30.98. Iemand komt uw kleuter halen. 

Probeer te laat komen a.u.b. te vermijden. 
 
Enkel bij regenweer ’s avonds wanneer er niemand op de speelplaats is, kom je tot aan de deur van de opvang. 
Respecteer de SD. 
 
Ouders op afspraak dienen ook de handen te ontsmetten en zich in te schrijven via de intekenlijst op het 
secretariaat.  
 
K0-K1 
Ook de ouders van de allerkleinsten nemen bij code oranje afscheid aan de schoolpoort. De peuter/kleuter 
plaatst zelf zijn/haar boekentas aan het raam van de polyvalente zaal. De toezichter kan hierbij begeleiden. 
 
K2-K3 
De kleuters van K2 en K3 verzamelen zelfstandig hun boekentas op de voorziene plaats in de traphal. Een toezichter 
houdt hier een oogje in het zeil.  
Laatkomers komen zonder ouders langs het secretariaat, waar de handen ontsmet worden en gaan dan (onder 
begeleiding) naar de klas.  
 
Lager 
De leerlingen van de lagere school plaatsen hun boekentas in het rek (L1-L4) of aan de spelotheek (L5-L6).  
Laatkomers komen zonder ouders langs het secretariaat, waar de handen ontsmet worden en gaan dan naar de klas.  
 
 

Verlaten van de school 
Bij het belsignaal staan er toezichters aan beide schoolpoorten om de namen van de leerlingen af te roepen die 
worden opgewacht door hun ouders. Vanaf 16u kan u o.w.v. praktische redenen enkel nog de ingang van de 

Ledeganckstraat gebruiken.  
Kinderen vanaf L4 mogen mits toestemming van de ouder(s) alleen naar huis.  
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Bij het verlaten van de school worden opnieuw de handen van de leerlingen ontsmet. 
 
Enkel bij regenweer kan u, vanaf het belsignaal, de speelplaats betreden en uw kind ophalen aan de 
opvangruimte. De kinderen van het lager verblijven in de eigen klas en worden naar beneden gestuurd via interne 
communicatie. Wij vragen aan alle ouders om geduldig te wachten en de social distancing te respecteren. 

 

 

Voor- en naschoolse opvang 
Van 07u15 tot 08u05 is er betalende voorschoolse opvang. Het kind meldt zich aan in de centrale 

opvangruimte, waar de handen worden ontsmet. 
 
Vanaf 16u00 tot 18u00 is er betalende naschoolse opvang. Bij droog weer spelen de kinderen buiten, bij regenweer 
in de opvangruimte. In de opvangruimte worden de graads- of klasbubbels gerespecteerd. Enkel bij 

regenweer ’s avonds wanneer er niemand op de speelplaats is, kom je als ouder tot aan de deur van de opvang. 
Respecteer de SD. 
Kinderen worden uitgescand bij de toezichter. Bij het verlaten van de opvang worden de handen ontsmet. 
 
 

Luik C. In de klas  
Betreden van het klaslokaal 
De leerlingen betreden het klaslokaal enkel onder begeleiding van een leerkracht. Lln wassen hun handen bij het 
binnenkomen van het lokaal, voor en na het fruitmoment, de lunch, na een toiletbezoek en op het einde van de dag.  
 

Tijdens de lessen – in het klaslokaal  
Tijdens code oranje wordt er enkel binnen de graadsbubbel (klasbubbel bij L5 en L6) gewerkt.  
Wanneer de leerlingen naar het toilet moeten, wordt telkens toestemming gevraagd. 
Het voortdurend ventileren van het klaslokaal is een belangrijke voorzorgsmaatregel. Het klaslokaal wordt meerdere 
keren per dag verlucht. Op koudere dagen voorzie je best een extra trui voor jouw kind. We monitoren het CO2-
gehalte in de verschillende lokalen. 
 

Onderhoud van het klaslokaal  
Per lokaal is er een microvezeldoek in alcohol gedrenkt beschikbaar voor een tussentijdse reiniging van de banken 
door de klasleerkracht. Elke klas wordt regelmatig gepoetst volgens het CORONA-proof onderhoudsschema dat onze 
school opstelde op advies van de preventieadviseur. Er is specifieke aandacht voor alles wat gemeenschappelijk kan 
worden aangeraakt met de handen: klinken, schakelaars, kranen, trapleuningen, … 
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Luik D. Speeltijd en lunchpauzes   
De speeltijd  
De tussentijdse pauzes worden voorzien op volgende tijdstippen: 

§ speeltijd 10u15 tot 10u40 (fruitmoment daarvoor of daarna in de klas) 
§ middagpauze 12u20 tot 13u35 

 
Voor en na de pauze wassen de kinderen hun handen. Tijdens de pauze buiten spelen de kinderen door elkaar. 

De middagpauze/lunchpauze  
De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee of eten warm in de refter. Dit gebeurt telkens in de eigen 
klasbubbel.  
Wenst jouw kind graag warm te eten? Stuur een e-mail naar els.smet@scholengroep.gent. Wijzigingen geef je door 
voor de 15de van de maand. 

 

 

Luik E. Sanitair  
De kinderen van K0 en K1 hebben hun eigen toiletten aan de klas. De kinderen van K2 en K3 gebruiken de 
meisjestoiletten op de eerste verdieping en dit telkens onder begeleiding van een leerkracht of stagiaire. 
 
De leerlingen van L1 en L2 gebruiken de jongenstoiletten op de eerste verdieping. Er worden slechts 2 leerlingen 
tegelijk toegelaten. Zij wassen hun handen in de klas om contact met de kleuters te vermijden in code oranje. 
De leerlingen van L3, 4, 5 en 6 gebruiken de toiletten op de tweede verdieping. Ook daar worden slechts 2 leerlingen 
toegelaten. 
 
De leerkracht voorziet regelmatig pauzes voor een toiletbezoek en de nodige handhygiëne conform de afspraken.  
Tijdens de les kunnen de leerlingen, mits toestemming van de leerkracht, zelfstandig naar het toilet. Aan de 
toiletten is een gemarkeerde rij voorzien. De leerlingen roepen vanaf de ‘roepstreep’ om te zien of er een toilet vrij is. 
 
Tijdens de speeltijd en middagpauze vragen de kinderen toestemming om naar het toilet te gaan aan een toezichter. 
De toezichters zien er ook op toe dat de handen telkens grondig gewassen worden met zeep. Vervolgens kunnen 
de handen afgedroogd worden met papieren handdoekjes. De kinderen spoelen het toilet door met een 

gesloten deksel.  
 
De toiletten worden minimaal twee maal per dag gepoetst door ons onderhoudspersoneel. Na elke poetsbeurt 
wordt een poetsschema afgetekend.  
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Luik F. Handen wassen  
Handhygiëne vormt de basisregel ter preventie van het coronavirus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen wassen de handen met zeep of ontsmetten ze op volgende momenten:  

• Bij het betreden van de school (ontsmetten) 
• Bij het binnenkomen in de klas  
• Na een toiletbezoek  
• Na de pauze  
• Voor een maaltijd: fruit, lunch, 4uurtje  
• Bij het verlaten van de school (ontsmetten) 
• Na het hoesten of niezen 

 
 

Luik G. Koorts of ziekte  
De algemene regel geldt: zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis. Indien uw kind zich niet goed voelt voor 
vertrek naar school, gelieve hem/haar dan thuis te houden. U neemt contact op met de huisarts. Hierbij kan u de 
beslissingsboom gebruiken (zie bijlage). Als uw kind of u als ouder getest wordt, verwittigt u de school. 
 
Indien een leerling ziek wordt op school, wordt hij/zij in de quarantainekamer ondergebracht: het apart zorglokaal 
op de eerste verdieping. Een van de ouders wordt onmiddellijk gecontacteerd. De quarantainekamer wordt achteraf 
volledig ontsmet. 
 
Het kind wordt door een ouder/voogd opgehaald en laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum. 
Indien de test positief is, verwittigt u de school, die op haar beurt het CLB contacteert. De CLB’s kregen een opdracht in 
het kader van dit contactonderzoek: iedereen met wie jouw kind in contact kwam, wordt opgespoord (contact tracing). 
Het CLB begeleidt de school als er maatregelen moeten genomen worden. Ook de arbeidsarts wordt gecontacteerd. 
 


