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hygiëne

• pas altijd de handhygiëne toe
o binnenkomen school en klas
o na toiletbezoek
o bij verlaten school
o na hoesten, snuiten of niezen
o na gebruik van materiaal
• gedeeld materiaal wordt tussen gebruik altijd
gereinigd
• breng zoveel mogelijk je eigen materiaal mee
• we verhogen overal de ventilatie en
het onderhoud

mondmasker en afstand
• jonger dan 12?
o geen mondmasker
o geen afstandsregel
• ouder dan 12?
o Max social distancing bij alle contacten
• mondmasker verplicht, behalve op grond van
medische aandoeningen of pauze in open lucht
• volg de richtlijnen rond circulatie

lesaanbod op school
• <12j: 		
• 12j-18j:
• >18j: 		

alle lessen gaan door
max. 14lln + leerkracht
max. 10lln + leerkracht

muziek

• zangers en blazers
o verluchting en afstand >2m
o positionering tegenover elkaar
o plexischermen om mondmaskers
		te compenseren
o wegwerpdoekjes bij condensatie
o blaasinstrumenten worden nooit
		gedeeld
• gedeelde instrumenten (bv. piano)
o handhygiëne voor en na spelen
o ontsmet na elk gebruik
o eigen materiaal meebrengen:
		
drumstokken, micro, ...

woord en beeld
• woord
o vermijd intensieve oefeningen
o reinig gedeelde materialen na
		gebruik
• beeld
o handen wassen bij aankomst
o voldoende reinigen
o beperk gedeeld gebruik van
		materiaal (reinigen)

activiteiten
• aanwezigheid van derden op school wordt
beperkt. Wacht je kinderen buiten op!
• uitstappen & podiumactiviteiten worden
voorlopig opgeschort

ziekte
• ben je ziek? Blijf zeker thuis!
• word je ziek op school? We verwittigen de
ouders om op te halen of je vertrekt zelf
• we volgen de procedure rond ‘wat te doen bij
besmetting’. (apart lokaal, ontsmetten, contact
tracing, ... )
• arbeidsarts staat mee in voor de
contact tracing

risicogroepen
• behoor je tot een risicogroep? Vraag dan
advies aan je behandelende arts of
aanwezigheid op de academie kan
• bespreek eventueel andere mogelijkheden
met je leerkracht en de directie
• ook als leerkracht binnen een risicogroep
vraag je advies aan je behandelende arts
Meer info
www.academiewijnegem.be
#SAMENTEGENCORONA

