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Scenario’s schooljaar 2020-2021 GBS Mozaïek Humbeek… 
 

 Fase geel Fase oranje Fase rood 
Aantal leerlingen dat tegelijk naar 
school gaat 

100% en iedereen voltijds naar school! 

Aantal dagen op school 5 dagen:   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u35 tot 15u25 
      woensdag van 8u35 tot 12u10 

Afstandsonderwijs als alternatief 
voor contactonderwijs 

GEEN afstandsonderwijs tenzij (langdurig) zieke leerlingen bijwerken of risicoleerlingen op weg helpen. 

Derden op school Derden zijn op school toegelaten 
zoals CLB, ONW, helpende handen 
voor klasactiviteiten, leden 
schoolraad en bestuursleden 
oudercomité. 
Ouders worden nog niet toelaten 
op het schooldomein tenzij er 
voorafgaand een afspraak werd 
gemaakt. Hun namen worden 
bijgehouden op het secretariaat 
(naam, voor wie, datum en 
tijdstip). 
Uitzondering: ouders van 
instappers die hun kind ‘s 
ochtends komen brengen. 
Kinderen brengen en ophalen aan 
de schoolpoort: iedereen draagt 
een mondmasker en houdt 
afstand! 

Beperking aanwezigheid van niet 
essentiële derden (bezoekers), 
ook ouders van instappers blijven 
dan buiten het schooldomein. 
Indien derden toch echt nodig zijn 
voor een activiteit, neem dan de 
nodige veiligheidsmaatregelen.  
Dit wordt bijgehouden op het 
secretariaat. 

Alleen essentiële derden worden 
toegelaten na afspraak.  
Dit wordt bijgehouden op het 
secretariaat. 

Extra-murosactiviteiten 
(eendaagse, meerdaagse 
uitstappen, …) 

Kunnen doorgaan! 
De personeelsleden passen de 
veiligheidsmaatregelen toe 
volgens de regels die in de 
bredere samenleving gelden. 

 
 
Extra-murosactiviteiten uitstellen naar latere datum of annuleren. 
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Groepsactiviteiten op school 
(vergaderingen, proclamaties, 
vieringen, …) 

OK, volgens de regels die in de 
bredere samenleving gelden. 
Personeelsvergaderingen gaan 
door in de refter op veilige afstand 
(1,5m tussen laten of 1 lkr. per 
tafel). Wie rondloopt draagt een 
mondmasker. 
Werkgroepen kunnen overleggen 
in een lokaal. 
Oudercomité: alleen bestuur of 
werkgroep laten samenkomen. 
Vergaderingen voor heel het 
oudercomité verlopen contactloos 
of digitaal. 

 
 
 
 
Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) 
georganiseerd via “zoom”. 
Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen met de 
nodige veiligheidsmaatregelen doorgaan. 
GEEN buitenschoolse activiteiten zoals een kersthappening, schoolfeest, … 

Sanitair  Handen wassen na elk toiletgebruik. 
Toiletten doorspoelen met deksel omlaag! 
Regelmatig kuisen van alle sanitaire blokken (minstens 2 maal per dag) door logistiek personeel. Mankementen 
meteen melden! 

Handhygiëne Extra handhygiëne! 
Extra wasplaats in het midden van de speelplaats. 
Voor én na elke speeltijd worden de handen in de eigen klas met handgel ontsmet en/of gewassen. 
Ook na het niezen, snuiten of hoesten of een toiletbezoek worden de handen gewassen. 
We vragen dat elk kind een doos papieren zakdoekjes mee naar school brengt voor eigen gebruik. 
Aandacht voor het handen wassen voor maaltijden! 
We gebruiken op school alleen papieren doekjes om de handen af te drogen. 
We vragen de ouders of zij erop toezien dat hun kind(eren) voor het vertrek naar school én bij hun thuiskomst 
de handen grondig wassen. 
Bij het toedienen van EHBO of het verversen van een kleuter worden steeds wegwerphandschoenen gedragen. 
Het gebruikte materiaal wordt steeds ontsmet. 
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Gebruik infrastructuur en 
klaslokalen 

Organiseren van lessen in 
openlucht wordt aanbevolen. 
Klassen moeten steeds verlucht 
worden! 
LO-lessen gaan zoveel mogelijk 
buiten door (bij regenweer in de 
sporthal). Kleedkamers mogen 
niet gebruikt worden.  
Sportief gekleed naar school 
komen met sportschoenen, bij 
regenweer turnpantoffels 
voorzien. T-shirt LO wordt tijdens 
elke LO-les gedragen zodat de 
kinderen achteraf niet bezweet in 
de klas moeten zitten. 
Normaal gebruik leraarskamer 
mits de nodige afstand houden. 
Lift: gewonde kinderen kunnen de 
lift gebruiken. De leerkracht 
begeleidt hen. 
Drinkwaterfonteinen worden NIET 
gebruikt. Elk kind voorziet eigen 
drinkbus(sen). Hervullen kan in de 
klas of refter aan de kraan onder 
toezicht. 
We voorzien een reserve van 
bussen (bekers) voor de lln. die 
hun fles vergeten en/of kwijt zijn… 

 
 
 
Organiseren van lessen in openlucht worden aanbevolen. 
LO-lessen gaan buiten door. 
Kinderen krijgen vaste plaats in klas. 
Leraren hebben vaste plaats in de leraarskamer. 
Beperking van het aantal personen in de lift (max. 2). De lift wordt alleen bij 
uitzonderingen gebruikt. 
Drinkwaterfonteinen worden NIET gebruikt. Elk kind voorziet eigen 
drinkbus(sen). Hervullen kan in de klas of refter aan de kraan onder 
toezicht. We voorzien een reserve van bussen (bekers) voor de lln. die hun 
fles vergeten en/of kwijt zijn… 

Verluchting en ventilatie Klassen zoveel mogelijk verluchten. 
Eventueel deuren laten openstaan tijdens het lesgeven. 
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Lunchpauze  Normale werking: 
12u10: kleuterafdeling 
12u30: warme maaltijden en soep 
LS 
12u50: boterhammen lagere 
school (bij goed weer eten de 
kinderen hun boterhammen 
buiten op om 12u10) 
GEEN warme maaltijden tot eind 
september (kan verlengd 
worden)! 
 

Maaltijden worden in klasbubbel 
genuttigd. 
Warme maaltijden zijn 
toegelaten. 
Alternerende momenten zoals 
normale werking en kinderen 
spreiden in de refter. 
Als er voldoende afstand tussen 
de klasbubbels voorzien wordt en 
de circulatie beperkt wordt, 
kunnen tijdens de lunchpauze 
uitzonderlijk meerdere 
klasbubbels in de refter 
toegelaten worden. 

Alleen boterhammen per klasbubbel! 
Iedereen van de LS eet zijn 
boterhammen om 12u10 in de klas 
onder toezicht van de klastitularis. 
Kleuters spreiden in de refter, alle 
kleuterjuffen begeleiden hun klas. 

Speelplaats (inclusief speeltuigen 
en materiaal buiten) 

Normale werking: 
- Voor- en naschools toezicht: ouders aanraden het gebruik van het voor- en naschools toezicht te 

beperken. 
- Ochtend: Vanaf 8u20 gaan alle leerlingen vanaf het 2e leerjaar meteen naar hun klas. De klastitularis (of 

bijzondere leermeester) wacht hen daar op. Kleuters en 1e leerjaar spelen buiten tot de bel gaat. 
- Gesplitste speeltijden in voor- en namiddag:  LS: 10u15 – 10u30 en 14u20 – 14u35 

        KS: 10u30 – 10u45 en 14u35 – 14u50 
- Alternerende speeltijden onder de middag door gebruik refter. 
- Eventueel zones KS – LS afbakenen door nadars met doorgangen te voorzien. 
- Lagere school: extra speelruimte “speelbos” aan de achterkant van de school (fietsenstalling) vanaf 

12u50. Deze ruimte wordt via een beurtrol per leerjaar in gebruik genomen. 
De leerlingen mogen gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en 
na het spelen de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden. 
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Leerlingenstromen  Wie van de trap naar beneden komt heeft voorrang. Rechts (naar beneden) en links (naar boven) verder 
hanteren. Maak voor je eigen klas steeds gebruik van de kortste weg naar buiten! 
3e leerjaar en 6B langs trap aan hoofdingang door de overdekte en via het schuifraam naar buiten. 
4e, 5e en 6A via trap 5A en aan 2A naar buiten. 
1e leerjaar door de overdekte en via het schuifraam naar buiten. 
2e leerjaar langs de deur aan hun gang naar buiten. 
(1L en 2L kunnen nog steeds hun schuifraam als doorgang naar de speelplaats gebruiken indien dit 
gemakkelijker is). 
Kleuters langs het blauwe zaaltje (OK, 1KK en 2KA)  of langs schuifraam voor 2KB (2KB en 3KK). 
In- en uitgang(en) van en naar de refter gebruiken. 
Voor de aanvangsuren van de school: 

- Voor 8u: hoofdingang 
- Vanaf 8u: langs fietsenstalling of knuffelpad (ouders gaan niet mee tot einde knuffelpad en laten hun 

kind eventueel met hulp van toezichter naar de speelplaats gaan) 
Na schooltijd (om 15u25):  

- 1e, 2e en 3e leerjaar naar huis via de hoofdingang 
- kleuters via de dubbele poort op de speelplaats 
- 4e, 5e en 6e leerjaar via de fietsenstalling. 

Het oudste kind op onze school neemt broer(s)/zus(sen) mee. Hiervoor spreken zij in de school een 
verzamelplek af om dan samen naar de wandelstraat van het oudste kind te gaan waar de ouders hen 
opwachten. 
We werken met 3 wandelstraten (nadars) om de kinderen tot bij hun ouders te laten gaan: parking aan dubbele 
poort, banken knuffelpad, wegje aan achterkant sporthal. 
Rijen vertrekken na schooltijd om 15u40, op woensdag om 12u25. 
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Ouderstromen Ouders worden op het 
schooldomein niet toegelaten 
tenzij er vooraf een afspraak werd 
gemaakt of zij ingeschakeld 
werden voor een klasactiviteit. 
Oudercomité en schoolraad: 
bestuur/werkgroep kan 
overleggen op school. 
Vergaderingen OC digitaal laten 
verlopen. 
Communicatie met ouders 
verloopt normaal: mondeling, 
telefonisch, via de website, mail of 
het ouderplatform. 

 
GEEN ouders op school. Kinderen worden aan de poort afgezet en 
opgehaald. 
Oudercontacten worden digitaal georganiseerd. 
Alle communicatie verloopt via het ouderplatform. 

Social distancing en mondmaskers Principes: 
- Afstand houden is prioritair aan het dragen van een mondmasker of face shield. 
- Als de afstand kan bewaard worden, is het dragen van een mondmasker niet verplicht. 

Kleuteronderwijs: 
- Afstand houden bij contacten tussen volwassenen. 
- GEEN afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling. 
- Personeel draagt mondmasker of face shield als de afstand niet kan gegarandeerd worden. 

Lager onderwijs: 
- Afstand houden bij contacten tussen volwassenen. 
- Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen. 
- GEEN afstand houden tussen leerlingen onderling. 
- Personeel draagt mondmasker of face shield als de afstand niet kan gegarandeerd worden. 

Personeel: 
Het personeel draagt ten allen tijde een mondmasker bij het zich verplaatsen in de gebouwen tijdens de 
schooluren. (in de wandelgangen, bij het binnenkomen in een ander klaslokaal, in het secretariaat en bureau 
directeur, …)  
Ouders: 
ALLE (groot)ouders dragen VERPLICHT een mondmasker wanneer ze hun kind(eren) brengen of afhalen aan de 
schoolpoort, houden afstand en blijven niet rond het schooldomein hangen. GEEN ouders op het schooldomein. 
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Extra beschermingsmateriaal voor 
personeel 

Volgens opgestelde risicoanalyse in samenwerking met de preventiediensten. 
Wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden in contacten onderling, dragen de leerkrachten een 
mondmasker of face shield. 
Vooraan in de klas kunnen leerkrachten lesgeven zonder mondmasker (indien voldoende afstand). Bij het 
begeleiden van de leerlingen (tussen leerlingen doorlopen of aan bureau) draagt de leerkracht een 
mondmasker. 
Idem voor gesprekken met essentiële externen en ouders. 

Schoolpoort – aankomst/vertrek 
Voor- en naschoolse opvang 

Ouders dragen bij het afzetten en ophalen van hun kind(eren) een mondmasker en houden voldoende 
afstand. 
Ouders komen niet op het schooldomein en blijven niet rond het schooldomein hangen. 
Probeer het gebruik maken van het voor- en naschools toezicht zoveel mogelijk te beperkten. 

Verjaardagen  Verjaardagen worden in de klas gevierd zonder traktaties.  
Gebruik van materiaal van de 
school 

Normale werking. Beperk het gebruik van niet-
persoonlijk materiaal tot het absolute 
minimum. 
Speelgoed bij voorkeur binnen de 
eigen klasbubbel gebruiken. 

Inschrijvingen / rondleidingen 
nieuwe ouders 

Normale werking rekening 
houdend met de nodige afstand 
en het gebruik van mondmaskers. 
Alleen na afspraak! 

Inschrijven gebeurt op afspraak of 
digitaal. 
GEEN rondleidingen of 
opendeurdagen. 

Inschrijven gebeurt digitaal. 
GEEN rondleidingen of 
opendeurdagen. 

Secretariaat / onthaal Plexiglas aan balie gebruiken. Plexiglas gebruiken en het bezoek van leerlingen en personeel beperken. 
Alleen dringende zaken! 

Levensbeschouwelijke vakken 
(LBV) 

GEEN bijzondere afspraken. Als er voldoende lokalen ter beschikking zijn, kan de vaste klasbubbel 
opgesplitst worden per LBV.  
Indien beperkt tot 1 lokaal (of een tekort aan lokalen): gelijktijdig werken 
aan opdrachten van de verschillende LBV of aan een gezamenlijk ILC-
project. 
Wanneer verschillende klasgroepen gelijktijdig lessen LBV hebben, dan 
beurtelings een contactuur en werken aan opdrachten. 

 



 8 

Lichamelijke opvoeding Normale werking met voorkeur in 
de buitenlucht. 
Zwemmen gaat niet door tot eind 
september. Kan verlengd worden. 

Voor turnleraars wordt geadviseerd een mondmasker te dragen wanneer 
zij zich binnen de 1,5m bevinden van de leerlingen en/of hen fysiek dienen 
te begeleiden (bv. tijdens het aanleren van een oefening). 
Een aparte reinigings- en ontsmettingskit staat ter beschikking van de 
turnleerkracht die tussen de lessen de gebruikte oppervlakte kan reinigen. 
Kinderen wassen hun handen voor en na een turnles. 

Onderhoud  Volgens het hygiëneplan… 
- Eigen werkplek mee helpen onderhouden door regelmatig de 

tafels en stoelen te ontsmetten. 
- Dagelijks reinigen van toiletten, kranen, trapleuningen, tablets, 

telefoons, … en deurklinken (minstens 2 keer per dag) 
- Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. 
- Regelmatig reinigen (water en zeep) van 

meubilair/machines/toestellen. 
Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met 
bleekwater/ethanol (gebruik correcte verhoudingen). 
Vermijd het gebruik van stofzuigers. 

Volgens het hygiëneplan… 
- Eigen werkplek mee helpen 

onderhouden door de tafels en 
stoelen dagelijks te 
ontsmetten. 

- Dagelijks reinigen van 
toiletten, kranen, 
trapleuningen, tablets, 
telefoons, … en deurklinken (na 
elk gebruik) 

- Regelmatig reinigen (water en 
zeep) van lokalen. Minimaal na 
elke lesdag en na elk gebruik 
door een contactbubbel. 

- Regelmatig reinigen (water en 
zeep) van 
meubilair/machines/toestellen. 

- Reftertafels: na elke lesdag en 
na elk gebruik door een 
contactbubbel. 

- Banken/stoelen: na elke 
lesdag. 

- Machines: na elke lesdag en na 
elk gebruik. 
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Covid-19 ?!  
negatief / positief 

- Algemeen principe: Wie ziek is of koorts heeft, blijft thuis en contacteert de huisarts! 
- Bij een vermoeden: Zieke kinderen en kinderen met koorts (+ 38 graden) worden meteen afgezonderd 

van de klasgroep. De ouders worden gecontacteerd om hun kind op te halen en naar de dokter te gaan 
om hun kind op COVID-19 te laten testen. Ouders brengen de school onmiddellijk op de hoogte van het 
testresultaat. 
Er liggen 5 koortsthermometers op strategische plekken in de school: kleutergang lokaal EHBO, in 
volgende lokalen: 1B, 2A, 5A en op het secretariaat. 
Testresultaat negatief: het kind wordt thuis gehouden totdat zijn of haar gezondheid verbetert. 
Testresultaat positief: Het kind blijft in thuisisolatie en kan ten vroegste 7 dagen na het optreden van de 
eerste symptomen terugkeren naar school, zolang er geen koorts is gedurende de laatste 3 dagen en met 
een aanzienlijke verbetering van de symptomen. 

- Als een kind in het basisonderwijs een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle kinderen in de klas, 
evenals de klasleerkracht, beschouwd als contactpersonen met een laag risico (geen quarantaine of test 
nodig). De klas blijft open voor de andere kinderen maar deze klas speelt en eet wel afzonderlijk van de 
andere klassen. 
Wanneer een tweede geval uit dezelfde groep positief test binnen de 14 dagen na het eerste bevestigde 
geval, is er sprake van een cluster en wordt deze klasgroep gesloten. De kinderen en betrokken 
leerkracht worden in quarantaine geplaatst en laten zich testen. (Gratis test na afspraak in AZ Jan 
Portaels te Vilvoorde mogelijk). 

- Als een leerkracht een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle kinderen in de klas ook beschouwd als 
contactpersonen met een laag risico (omdat de leerkrachten in de basisschool een afstand van 1,5m 
kunnen bewaren). De klas wordt dan preventief gesloten. 

- Kinderen in het basisonderwijs die onder hetzelfde dak wonen als iemand die ziek is, moeten in 
quarantaine worden gezet en worden ook getest. 

De te nemen maatregelen (quarantaine en testen) zijn dezelfde als voor volwassenen. De beslissing om een klas 
te sluiten binnen een structuur zal - door de diensten voor preventie en infectiebestrijding van de gefedereerde 
entiteiten - worden aangepast afhankelijk van de lokale situatie. 

 
Bronnen:  

- Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, pandemiescenario’s en draaiboeken 2020-2021 
gewoon en buitengewoon basisonderwijs 

- Covid-19 maatregelen voor kinderen (Vlaanderen is zorg) 
- Mediwet, voorbeeld hygiëneplan COVID-19 
- Intercommunale Haviland, gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op 

het werk, risicoanalyse Covid-19 – heropening scholen 

Fijne start van het nieuwe schooljaar… 
SAMEN pakken wij deze coronaperiode goed aan! 

 
Rudi Buggenhout, 

directeur GBS Mozaïek Humbeek 
 


