
weer Naar
school
in coronatijden
(COVID-19)

Do's en don'ts op
GO! Geel



Social distance - bewaar afstand (min. 1,5 m)
Draag je mondmasker
Goede handhygiëne
Hoesten/niezen > in je elleboog
Ziek? Blijf thuis!

BASISREGELS



met de fiets
leerlingen ASO > ondergrondse parking
leerlingen TSO & BSO > fietskelder

algemene regels
Kom op tijd! Zo kan je tijdig aansluiten bij je bubbel.
Hou altijd voldoende afstand (1,5 m)
Draag je mondmasker!

AANKOMST OP SCHOOL



Bij aankomst op school ga je naar de zone waar
jouw bubbel verzamelt (speelplaats, grasvelden,...). De
zone draagt het nummer van je bubbel.
De leerkracht begeleidt jouw bubbel naar het lokaal.
Je blijft altijd binnen je bubbel (van max 14 lln), ook
tijdens de pauzes en bij het betreden en verlaten van de
school.
Bubbels hebben zo weinig mogelijk contact met
andere bubbels. Minder besmettingsrisico + beter voor
de contact tracing achteraf.
Bubbels blijven zo veel mogelijk in hetzelfde lokaal.

IN JE BUBBEL 1

2

3



Het dragen van een mondmasker is verplicht op school.
Zet het tijdig op voor je op school aankomt.
Zonder mondmasker krijg je geen toegang tot het
schoolterrein.
Regels niet volgen = andere mensen in gevaar brengen
= onmiddellijk de school verlaten
Sjaals, bandana’s en mondmaskers met politieke
boodschappen zijn niet toegelaten.

MONDMASKERS



Handhygiëne: uitvoerig handen wassen met zeep.
Bij het binnenkomen van de klas
Na toiletbezoek
Voor de maaltijd
Voor het verlaten van de school
Na het hoesten of niezen
Na bedienen van machines (vb. praktijklessen)
Gebruik je eigen handdoekje om je handen af te drogen.

HANDEN WASSEN



Vaste plaatsen
Binnenkomen: van achter naar voor, één voor één
Buitengaan: van voor naar achter, één voor één
Respecteer het max. aantal plaatsen (max. 14 lln) 
Middagpauze gaat door in het klaslokaal.
Lokaal verluchten wanneer mogelijk.

IN HET LOKAAL



Toiletbezoek
Respecteer het max. aantal gebruikers van de toiletten.
Deksel naar beneden bij doorspoelen!
Grondig handen wassen na gebruik.
Afdrogen met eigen handdoek (niet vergeten mee te nemen!)

PAUZES

Middagpauze
Breng je eigen eten en drinken mee (geen automaten!). 
Na het eten in het klaslokaal kan elke bubbel 15' pauzeren
buiten, onder toezicht.
Je blijft op het schoolterrein, in je bubbel.



In de klas?
Zieke leerling gaat uit de klas naar apart lokaal.
Temperatuur wordt gemeten.
Ouders worden gebeld.
Leerling gaat naar huis.

ZIEK?

Ziek thuis?
Dan blijf je thuis en zorg je voor een afwezigheidsattest.
Neem contact op met je huisarts en volg de adviezen.
Verwittig de school indien er mogelijks sprake is van een
COVID-19 besmetting.



De leerkracht begeleidt je bubbel naar buiten tot aan de
fietskelder.
Als de lessen gedaan zijn vertrek je onmiddellijk weer naar
huis.
Blijf niet staan aan de fietsenkelders of aan het park.

NAAR HUIS



DANKJEWEL
DRAAG ZORG VOOR ELKAAR.


