
Noot: Als er slechts 1 antwoord staat, dan is dat antwoord van toepassing voor alle kleurcodes (groen, geel, oranje, rood).

Heb je nog vragen? Aarzel niet ons deze over te maken. (zie punt communicatie)

Versie 20.0 - 01/09/2020

Vragen en antwoorden Corona
Schooljaar 2020 - 2021

Samen sterker tegen Corona! Streven naar een schooljaar mét school voor onze kinderen!

Beste ouders, grootouders, vrijwilligers, leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Velen onder jullie stellen zich vragen over het verloop van het komende schooljaar 2020 - 2021. Hieronder vind je heel wat antwoorden terug. Het schooljaar start in code geel. Code 

groen doet zich pas voor wanneer een vaccin voorhanden is en/of er groepsimmuniteit is. Maar wat bij code oranje of zelfs code rood (verslechtering van pandemie)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wij hebben getracht zoveel mogelijk antwoorden te formuleren. Dit document is te raadplegen op de website van de school en zal regelmatig geupdated worden.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bedankt om deze leidraad door te nemen en dit document helpt jullie bij jullie bezorgdheden.                                                                                                                                                                                                                                     

Het schoolteam.                                                      



FAQ Groen (Nul risico) Geel (Laag risico) Oranje (Matig risico) Rood (Hoog risico)

A) Specifiek dinsdag 1 september 2020 en daarop 

volgende dagen

START: 1 september 2020 in code GEEL

1) Afzetten en ophalen kleuters BOSSTRAAT 

ochtend en namiddag en op woensdagmiddag

2) Afzetten en ophalen peuters PEUTERHUIS 

ochtend en namiddag en op woensdagmiddag

3) Afzetten en ophalen kleuters HOOFDSCHOOL 

(niet peuterklas) ochtend en namiddag en op 

woensdagmiddag

4) Afzetten en ophalen leerlingen 1ste en 2 de 

leerjaar (1ste graad) ochtend en namiddag en op 

woensdagmiddag

5) Afzetten en ophalen leerlingen 3 de en 4 de 

leerjaar (2 de graad) ochtend en namiddag en op 

woensdagmiddag

6) Afzetten en ophalen leerlingen 5 de en 6 de 

leerjaar (3 de graad) ochtend en namiddag en op 

woensdagmiddag

7) Afzetten en Ophalen opvang 

8) Afzetten en Ophalen kinderen algemeen!!!

B) Eten / drank bij het eten

1) Drank bij het eten GROEN: Normaal 

2) Warme maaltijden ROOD: GEEN warme maaltijden

3) Middageten boterhammen

C) Wandelen/Fietsen/Parkings

1) Wandel- en/of fietspas

2) Fietsers

3) Schoolparking

Wij streven ernaar dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te voet of met de fiets naar school komen en de school verlaten met behulp van de schoolstraat om het aantal 

volwassenen in de school en rond de school te beperken. Graag allen jullie medewerking hierin! Vul de fiets- en/of wandelpas in van jouw kind en hang het zichtbaar aan 

haar/zijn boekentas.

Afzetten: Ouder begeleidt kleuter tot aan afgebakende zone op de speelplaats ; neemt afscheid en verlaat de speelplaats onmiddellijk. Vandaar wordt de kleuter opgewacht door 

toezichter/kleuterjuf (meester).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ophalen: Ouder meldt zich aan aan afgebakende zone op de speelplaats ; kleuter gaat mee en ouder en kleuter verlaten de speelplaats onmiddellijk.                                                        

WoenAfzetten: Ouder begeleidt peuter tot aan het groene hek ; neemt afscheid en verlaat het peuterhuis onmiddellijk. Vandaar wordt de peuter opgewacht door toezichter/kleuterjuf 

(meester).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ophalen: Ouder meldt zich aan aan het groene hek ; peuter gaat mee en ouder en peuter verlaten het peuterhuis onmiddellijk.

Afzetten: Ingang dubbele witte poort ; ontsmetten handen; ouder begeleidt kleuter tot einde afgebakende zone; neemt afscheid en verlaat de speelplaats onmiddellijk. Vandaar 

wordt de kleuter opgewacht door toezichter/kleuterjuf (meester).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ophalen: Ingang dubbele witte poort ; ontsmetten handen; kleuter wordt afgehaald via afgebakende zone aan de gangdeur. (tussen 15h15 - 15h25; op woensdag tussen 11h50  - 

12h00). Na 15h25 (op woensdag na 12h00) gaat kleuter naar opvang en haalt ouder kleuter op aan de opvangklasdeur. (zie verder)

Afzetten: Ingang dubbele witte poort ; ontsmetten handen; ouder begeleidt leerling tot einde afgebakende zone; neemt afscheid en verlaat de speelplaats onmiddellijk. Vandaar 

wordt leerling opgewacht door toezichter/juf (meester).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ophalen: Ingang dubbele witte poort ; ontsmetten handen; leerling wordt afgehaald op benedenspeelplaats ter hoogte van podium (goed weer) (slecht weer; podiumzaal). (tussen 

15h30 - 15h45; op woensdag tussen 12h00 - 12h15). Na 15h45 (op woensdag na 12h15) gaat leerling naar opvang en haalt ouder leerling op aan opvangklasdeur. (zie verder)                                                                                                                                                                                                                                      

Afzetten: Ingang dubbele blauwe poort bovenspeelplaats;  leerling ontsmet handen. Ouder neemt afscheid aan het begin van de schoolstraat en we verzoeken om de leerling 

zelfstandig (zonder ouders) vanaf de schoolstraat naar de schoolingang te stappen. Nieuwe kinderen worden opgevangen door toezichter/juf (meester) aan de dubbele blauwe 

poort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ophalen: Ingang dubbele blauwe poort bovenspeelplaats ; ontsmetten handen. (tussen 15h30 - 15h45; op woensdag tussen 12h00 - 12h15). Na 15h45 (op woensdag na 12h15) 

gaat leerling naar opvang en haalt ouder leerling op aan opvangklasdeur. (zie verder)

GROEN, GEEL, ORANJE: In de refter, niet in de klas - start donderdag 3 september 2020!

In de refter per klas en per leeftijdsgroep (niet eten in de klas).

Alle leerlingen stappen af van hun fiets vanaf het groene hek en stallen hun fiets in de fietsenstalling lager. Leerlingen die nog niet zelfstandig hun fiets kunnen stallen, worden 

vergezeld van één (groot)ouder met respect social dinstance en het dragen van een mondmasker. 

GEEL, ORANJE, ROOD: Er wordt bij het eten van boterhammen geen soep of geen drank meer uitgedeeld. Gelieve dus eigen water 

(geen frisdranken, geen sapjes) mee te geven voortaan. Enkel de kinderen die warme maaltijden eten, kunnen nog soep drinken.

Afzetten: Ingang dubbele blauwe poort bovenspeelplaats;  leerling ontsmet handen. Ouder neemt afscheid aan het begin van de schoolstraat en we verzoeken om de leerling 

zelfstandig (zonder ouders) vanaf de schoolstraat naar de schoolingang te stappen. Nieuwe kinderen worden opgevangen door toezichter/juf (meester) aan de dubbele blauwe 

poort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ophalen: Ter hoogte fietsenrek lagere school achteraan schoolparking  (tussen 15h30 - 15h45; op woensdag tussen 12h00 - 12h15). Na 15h45 (op woensdag na 12h15) gaat 

leerling naar opvang en haalt ouder leerling op aan opvangklasdeur. (zie verder)                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vul de fiets- en/of wandelpas van jouw kind in! Hang hem aan zijn/haar boekentas en laat hen zelfstandig de schoolstraat betreden en verlaten. Op deze manier beperken we het 

aantal volwassenen in de schoolomgeving wat essentieel is om dit virus te bestrijden! Bovendien is de schoolstraat veilig!

Afzetten: Ingang dubbele witte poort ; ontsmetten handen; aanmelden bij opvangjuf of aan opvangklasdeur.                                                                                                                                                                                    

Ophalen: Ingang dubbele witte poort ; ontsmetten handen; aanmelden opvangklasdeur.

De schoolparking kan niet gebruikt worden door (groot)ouders. Ook niet voor kiss- en ride! Wij vragen om de parkings rond de schoolstraat te gebruiken.



FAQ Groen (Nul risico) Geel (Laag risico) Oranje (Matig risico) Rood (Hoog risico)

D) Algemeen 

1) Aantal dagen school

2) Afstandonderwijs als alternatief voor 

contactonderwijs

3) Aanvang school ochtend 

4) Einde school middag kleuters HOOFDSCHOOL 

en PEUTERHUIS (niet woensdag)

5)Einde school middag kleuters BOSSTRAAT en 

LAGERE SCHOOL (niet woensdag)

6) Start school middag kleuters HOOFDSCHOOL en 

PEUTERHUIS

7) Start school middag kleuters BOSSTRAAT EN 

LAGERE SCHOOL

8)Einde school namiddag kleuters HOOFDSCHOOL 

en PEUTERHUIS

9)Einde school namiddag kleuters BOSSTRAAT EN 

LAGERE SCHOOL

10) Einde woensdag PEUTERHUIS, kleuters 

HOOFSCHOOL

11) Einde woensdag kleuters BOSSTRAAT en 

LAGERE SCHOOL

12) Ophalen middag HOOFDSCHOOL

13) Ophalen middag PEUTERHUIS

14) Ophalen middag BOSSTRAAT

15) Speelplaats

16) Opvang ochtend (7h00 - 8h00 betaald) (8h00 - 

8h30 gratis) (zie ook hierboven)

17) Opvang einde schooldag (16h00 - 18h00 

betaald) (15h30 - 16h00 gratis) (zie ook hierboven)

18)Begeleide studie (betalend) 15h30 - 16h00 u 

1ste tem 3 de lj; 15h30 - 16h30 4de tem 6 de lj (zie 

ook hierboven)

19) Vrijwilligers op school (derden)

E) Communicatie

1) Algemene Communicatie 

2) Communicatie Corona

3) Communicatie verkeer

Groen hekje peuterhuis; peuter ophalen en onmiddellijk het peuterhuis verlaten.

0

12h05

13h00

Gimme bestaat niet meer. Communicatie verloopt via e-mail en onze facebookpagina. Ook de ouderraad mag je steeds contacteren. vbsmere@yahoo.com of 

ouderraad@vbsmere.info. Vragen naar een afspraak met de leerkracht, schooldirectie, … om  jouw vragen of bezorgdheden persoonlijk te bespreken, kan uiteraard ook. 

Telefoonnummer HOOFDSCHOOL: 053/83.75.33; PEUTERHUIS: 053/42.53.67; BOSSTRAAT: 053/83.74.83

12h00

13h30

15h15

11h50

Dubbele witte poort; handen ontsmetten; leerling ophalen en onmiddellijk de speelplaats verlaten.

15h30

Hek; kleuter ophalen en onmiddellijk de speelplaats verlaten.

Kinderen spelen vrij op hun specifieke speelplaats tijdens hun specifieke pauze. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.

5

Deze vragen en antwoorden vinden jullie ook terug op de schoolwebsite. De info ervan wordt geupdated zodra nieuwe coronaspecifieke informatie beschikbaar is. Bij wijziging van 

de afspraken wordt hierover steeds gecommuniceerd door de school.

Wie graag meewerkt aan een veilige schoolomgeving of meer informatie wenst, mail naar verkeer@vbsmere.info.

8h25

11h45

Vindt plaats

Vindt plaats

Vindt plaats

Toegelaten met de nodige veiligheidsmaatregelen: handhygiëne, mondmaskers, social distance, …



FAQ Groen (Nul risico) Geel (Laag risico) Oranje (Matig risico) Rood (Hoog risico)

F) Uitstappen, activiteiten, verjaardagen, …

1) Extra-murosactiviteiten zoals uitstappen naar 

park, musea, …

GROEN: Vindt plaats GEEL: Zal doorgaan (uiteraard moet de 

desbetreffende locatie akkoord zijn om het 

grote aantal leerlingen te willen ontvangen)

2) Vervoer ouders bij uitstappen GROEN: Vindt plaats

3) Zwemmen kleuters GROEN: Vindt plaats

4) Zwemmen 5de en 6 de leerjaar GROEN: Vindt plaats GEEL: Geen zwemmen eerste semester

5) Naschoolse activiteit lager (georganiseerd door 

ouderraad)

GROEN: Vindt plaats

6) Naschoolse activiteit kleuters zoals huppelclub GROEN: Vindt plaats

7) Hulp lezen 1ste leerjaar GROEN: Normale oproep

8) Traktatie verjaardagen

G) Hygiëne, mondmaskers, social distance, 

verluchting,  …

1) Mondmaskers kinderen (tot en met 6de lj) (ook 

al zijn ze 12 +)

2) Mondmaskers en social distance ouders bij 

afzetten, ophalen, betreden school, …

GROEN: Geen

3) Scoial distance (afstand) tussen peuters, 

kleuters, leerlingen.

GROEN: Geen

4) Mondmaskers personeel GROEN: Geen

5) Toiletten en wastafels GROEN: Normale infrastructuur

6) Handhygiëne ouders/vrijwilligers bij afzetten, 

ophalen, betreden school, …

GROEN: Normale handhygiëne

7) Handhygiëne kinderen GROEN: Normale handhygiëne

8)Ontsmetten schoolmateriaal bv. tijdens 

turnlessen, op speelplaats, …

GROEN: Normaal gebruik

9) Verluchten en ventileren

H) Kalender september 2020

1) Openklasdag vrijdag 28/08

2) Ouder-vertelgesprek en info klas- en 

schoolwerking alle leerjaren (gaat samen in één 

sessie door)

3) Schoolfotograaf vrijdag 11/09

4) (S)trapdag vrijdag 18/09 Vindt plaats, coronaproef. Info over verloop van de dag volgt later.

GEEL, ORANJE, ROOD: Geen hulp van ouders

GEEL, ORANJE, ROOD: Geen zwemmen  (Zwembad laat niet toe)

Volgens normale procedure: individuele foto, familiefoto's en klasfoto's. Info verkoop volgt later.

Online vóór 15/09 en via afspraak (info volgt nog).

GEEL, ORANJE, ROOD: Peuters, kleuters en leerlingen moeten onderling geen afstand houden.  Kleuter/peuters moeten GEEN afstand 

houden bij personeel, medewerkers, … . Leerlingen lagere school houden afstand bij personeel, medewerkers, volwassenen, … .

GEEL, ORANJE, ROOD: Geen externe hulp gezien vaak hulp uit risicogroep; oplossing via 6de lj

GEEL, ORANJE, ROOD: Personeel draagt mondmasker als de afstand niet gegarandeerd kan worden. Personeel draagt GEEN 

mondmaskers bij peuters/kleuters ongeacht de afstand; tijdens het lesgeven vooraan in de klas op voorwaarde dat er voldoende 

afstand is tussen de leerkracht en de leerlingen.

GEEL, ORANJE, ROOD: Extra toiletten en wastafels worden voorzien.

Geen traktatie meer (noch eten, noch drank); het kind wordt op gepaste wijze gevierd in de klas.

De school beschikt niet over een mechanisch ventilatiesysteem. De klaslokalen worden regelmatig verlucht door ramen en deuren open te zetten. Zelfs in de winter zal ventilatie 

voorgaan op thermisch comfort! Een extra pull kan worden aangetrokken in de winter!

Wordt opgeschort tem januari 2021.

Geen

Tussen 16h00-18h00 op afspraak maar fysiek op de school. Zie specifieke mail hiervan.

GEEL, ORANJE, ROOD: Dragen van mondmasker verplicht vanaf het uitstappen uit de wagen en het betreden van de schoolstraat 

(zowel te voet als met de fiets). Probeer waar mogelijk de social distance (1,5 meter afstand) te bewaren en wij vragen ook 

uitdrukkelijk afstand te nemen bij het wachten aan de schoolpoort om de kinderen op te halen. 

GEEL, ORANJE, ROOD: Handen ontsmetten met handgel aanwezig aan schoolpoort en op diverse plaatsen binnen het schoolgebouw.

GEEL, ORANJE, ROOD: Handen worden regelmatig gewassen en ontsmet.

GEEL, ORANJE, ROOD: Materiaal wordt regelmatig ontsmet en kinderen wassen handen voor en na gebruik.

Wodt opgeschort.

ORANJE, ROOD: geen extra-murosactiviteiten

ORANJE, ROOD: geen zwemmen



FAQ Groen (Nul risico) Geel (Laag risico) Oranje (Matig risico) Rood (Hoog risico)

I) Wat als uw kind ziek is? Wat als je komt uit 

land met rode, oranje code? Wat als er op school 

een positieve test is?

1) Wat als een peuter/kleuter/leerling ziek wordt 

op school en/of koorts krijgt?

2) Wat als uw kind ziek is thuis en/of koorts heeft? 

3) Uw kind heeft last van allergie of hooikoorts?

4) Uw kind heeft neusloop, verkoudheid, … maar 

niks wijst meteen op een besmetting met  Corona. 

(Corona gaat onder meer gepaard met koorts, 

spierpijn, algemeen ziektegevoel, …)

5) Wat als peuter, kleuter, leerling, leerkracht, 

medewerker, … positifief test op Corona?

6) Wat als ouders van kinderen positief testen op 

Corona?

7) Koorts nemen

8) Peuter/kleuter/leerling/personeelslid komt 

terug uit een land/regio met code oranje

9) Peuter/kleuter/leerling/personeelslid komt 

terug uit een land/regio met code rood

10)Kan de school sluiten nalv een vermoedelijke 

besmetting?

11) Hoe les krijgen bij verplichte quarantaine?

De school vraagt om contact op te nemen met de huisarts en je te laten testen. Dit is geen wettelijke verplichting. De school kan daarom de toegang tot de school niet weigeren. 

Wij vragen aan de ouders om jullie verantwoordelijkheid op te nemen om de gezondheid van iedereen op de school te garanderen.

Peuters, kleuters, leerlingen die onder hetzelfde dak wonen als iemand die ziek is, gaan in quarantaine. Peuters/kleuters worden niet getest. Leerlingen van het lager onderwijs 

worden wel getest en lichten de school in over de resultaten. In functie van deze informatie, onderneemt de school verdere stappen.

Koorts wordt genomen bij specifieke peuter/kleuter/leerling die symptomen vertoont. Geen algemene koortsopname bij het betreden van de school.

Uw kind is WEL toegelaten op school indien je de school hieromtrent informeert dat jouw kind lijdt aan allergie/hooikoorts en de nodige medicatie hiervoor inneemt om de 

symptomen te verminderen.

De zieke peuter/kleuter/leerling wordt opgevangen in het EHBO-lokaal. De ouders (of opgegeven contactpersonen) worden gebeld en gevraagd zo snel mogelijk de 

peuter/kleuter/leerling op te halen. Er wordt verzocht contact op te nemen met de huisarts en het advies van de huisarts onmiddellijk door te geven aan de school. In functie van 

deze info, neemt de school verdere actie. Het lokaal en het materiaal waarmee de peuter/kleuter/leerling in aanraking kwam, wordt ontsmet. De ruimtes worden nog eens extra 

verlucht.

Uw kind is NIET toegelaten op school. De school vraagt uitdrukkelijk aan de ouders om hierin jullie verantwoordelijkheid op te nemen om de gezondheid van iedereen op school 

te garanderen.

De school vraagt in dit geval en bij uitbreiding tijdens de coronaperiode aan de ouders jullie verantwoordelijkheid op te nemen om de gezondheid van iedereen op school te 

garanderen. Het is in het belang van het kind om een kind die zich algemeen niet goed voelt, thuis te houden.

De school bekijkt met het CLB welke maatregelen en communicatie nodig zijn naar de andere leerlingen en personeel. De leerling, leerkracht, medewerker, … die positief test, 

moet in quarantaine. 

HARTELIJK DANK AAN ALLEN VOOR JULLIE MEDEWERKING! # SAMEN 1!

De school vraagt om onmiddellijk in quarantaine te gaan en je verplicht te laten testen. Dit is een wettelijke verplichting. De school kan daarom 

peuters/kleuters/leerlingen/personeeldleden die uit een rode zone komen, weigeren op school en terugsturen naar huis. 

De beslissing hiervan ligt NIET bij de school maar wordt genomen door het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid in samenspraak met het 

schoolbestuur Priester Daens College en na overleg met de CLB-arts.

Dit gebeurt in samenspraak met de school en leerkracht waarbij eventueel afstandsonderwijs mogelijk is. 


