SAMEN VOOR EEN VEILIGE SCHOOL
in- en uitgang van de school
FIETS (1ste jaar t.e.m. 7de jaar)
Ingang via schuifpoort in de Sint-Jozefstraat (aan grasplein). Fiets stallen in de
grote fietsberging. Volg daarna de pijlen naar de juiste speelplaats.
1-2-3: naar speelplaats C
4-5-6-7: via grasplein en achterkant opslagplaats hout naar speelplaats B
BUS (1-2-3)
BUS (4-5-6-7)
Ingang via zwarte poort SintIngang via schuifpoort in SintJozefstraat
Jozefstraat (aan grasplein). Volg de
pijlen naar speelplaats B.
AUTO / TREIN / TE VOET (1-2-3)
AUTO / TREIN / TE VOET (4-5-6-7)
Ingang via zwarte poort SintIngang via poort Broekstraat
Jozefstraat
Blijf niet rond de schoolpoort hangen,
omwille van de naburige lagere school.
BROMFIETSEN
Nieuwe stalling aan het grasplein. Volg de pijlen tot aan speelplaats B.

mondmasker
-

Iedereen brengt zelf een net mondmasker mee.
Breng een opbergdoosje/omslag mee om het mondmasker op te bergen.
Breng ook een reservemondmasker (veilig verpakt) mee.
MONDMASKER VERPLICHT
bij het betreden van de
campus (vanaf de schoolpoort)
- in de gebouwen / tijdens de
lessen
- verplicht voor wie in beweging
is zowel binnen en buiten
- in het leerlingenrestaurant
(behalve tijdens het eten zelf)
-

MONDMASKER MAG AF
Wie stilstaat of zit op de speelplaats
binnen de eigen klasbubbel aan de
klasrij, mag het mondmasker afdoen.
Hou dan zeker minimaal 1,5 m afstand.
Het is echter wel sterk aangeraden om
het mondmasker zo veel mogelijk te
dragen.

4-5-6-7: GEEN toegang via zwarte poort Sint-Jozefstraat !

handen wassen / ontsmetten
Handen wassen / ontsmetten verplicht bij:
- binnenkomen van de school (volg de instructies van de begeleiders)
- na elk toiletbezoek
- voor en na het eten
- bij het binnenkomen van een drukbezet lokaal waar een handgeldispenser staat
Breng een eigen flesje handgel mee.
Heb voldoende aandacht voor het correct wassen/ontsmetten van de handen.
Zie instructies hierna.

afstand bewaren
-

Respecteer zoveel als mogelijk de afstand van 1,5 m.
Loop steeds uiterst rechts in de gang / op de trap.
Raak elkaar niet aan.
Blijf steeds in de eigen klasbubbel.
In de klas loop je niet rond en blijf je op je vaste plaats zitten.

SAMEN VERANTWOORDELIJK
- Wie ziek is, blijft thuis én verwittigt de school.
- Ik hoest in een papieren zakdoek, die ik daarna in de vuilnisbak gooi. Of ik hoest in mijn elleboog.
- Laat de klas zoveel mogelijk ventileren door de ramen en deuren open te zetten.
- Ik help mee aan de algemene hygiëne in de school:
▪

Ik gooi geen afval op de grond.

▪

Ik laat de toiletten na gebruik netjes achter.

▪

Het laatste lesuur help ik om samen met mijn klasgenoten en de leerkracht de tafels en de stoelen te ontsmetten.

- De regels zijn heel belangrijk om de verspreiding van het virus te voorkomen. Het is dan ook belangrijk dat
IEDEREEN de regels volgt en dat we ons SAMEN inzetten om onze school veilig te houden. De toepassing van de
regels zal dan ook strikt opgevolgd worden.

