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Coronamaatregelen BuSO Sint-Gregorius 

 

Eénrichtingsverkeer Bij de aanvang en het einde van de lessen 

volg je samen met je leerkracht de pijlen. 

Indien je alleen naar een andere locatie moet 

(vb leerlingenbegeleiding, therapie,iets 

vergeten in een andere klas,…), dan mag je 

de pijlen negeren. 

 

Mondmaskers Je draagt een proper mondmasker op een 

correcte manier (bedekking van neus en 

mond) in alle gangen van de campus en in de 

klassen. Voor wie met de schoolbus komt, is het 

ook verplicht een mondmasker op de bus te 

dragen. Ook leerlingen die met het openbaar 

vervoer komen, zijn verplicht een mondmasker 

te dragen. Indien je nog geen mondmasker 

ontving, mag je er 2 vragen in 

leerlingsecretariaat. Je zal wel elke ochtend 

zelf een propere filter in het mondmasker 

moeten steken. Deze filter maak je eenvoudig 

zelf door een koffiefilter, een papieren 

zakdoekje of een velletje keukenrolpapier te 

gebruiken.  

 

Mondmaskers Als je een herbruikbaar mondmasker draagt, 

zal je het elke avond op 60°C moeten wassen. 

 

Afstand Je houdt steeds 1,5 m afstand tussen jezelf en 

de anderen. 

 

Ouders Als je door je ouders gebracht wordt, zetten ze 

je af ter hoogte van de school. Je ouders 

kunnen je niet begeleiden in de 

schoolgebouwen 

 

Aankomst op 

school 

Als je aankomt op school, ga je naar de 

speelplaats. 
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Handhygiëne Je wast regelmatig je handen met water en 

zeep en gooit na het drogen van de handen 

het doekje in de voorbestemde vuilnisbak. Of: 

je gebruikt een eigen handgel. Dit gebeurt 

telkens in het klaslokaal onder toezicht van de 

leerkracht. Je doet dit bij aanvang van de 

schooldag, bij de start van de speeltijden, na 

het einde van de speeltijden, bij de start van 

de middagpauze, na het eetmoment, bij het 

opstarten van de lessen na de middagpauze 

en voor het verlaten van de school. Indien er 

geen mogelijkheid is tot handen wassen, 

gebruik je een handgel. 

 

In de klas Je zal een plaats toegewezen krijgen in een 

klaslokaal door de leerkracht en je blijft op die 

plaats. Je kan de plaats enkel verlaten met 

toestemming van de leerkracht. Bij het verlaten 

van de klas ontsmet je met het beschikbare 

product je plaats en gooi je het gebruikte 

doekje in een voorbestemde vuilnisbak. 

 

 Je gaat niet binnen in lokalen of gangen waar 

je niet hoeft te zijn. 

 

Speeltijden Tijdens de speeltijden ben je niet verplicht een 

mondmasker te dragen. Je zet je mondmasker 

op bij het vormen van de rij na het eerste 

belsignaal. 

 

Regels naleven Bij het moedwillig niet naleven van de 

veiligheidsmaatregelen of 

hygiënemaatregelen zal de school je vragen 

de schoolterreinen te verlaten en worden je 

ouders verwittigd. We stellen immers de 

veiligheid van personeel en leerlingen voorop! 

 

Symptomen  

Covid-19 

Iedereen met symptomen van covid-19, hoe 

licht ook, wordt onmiddellijk afgezonderd in 

het quarantaine lokaal en dient zo snel 

mogelijk opgehaald te worden.  

Ziek Als je ziek bent, kom je niet naar school.   

 

 

 

 

 


