
Academie GROEN: 
Vaccin 

GEEL: 
Verhoogde 

waakzaamheid 

ORANJE: 
Clusteruitbraken 

ROOD 
Wijdverspreide 
besmettingen 

Aantal lln. op school 100 % 

-12jr: 100 %  
> 12jr., <18 jr.:  
max. 14 lln. + LK 

+18 jr.:  
max. 10 lln. + LK 

(koren, orkesten met 
blazers => 

amateurkunstensector) 

-12jr: 100 %  
> 12jr., <18 jr.:  
max. 4 lln. + LK 

+18 jr.:  
max. 4 lln. + LK 

(koren, orkesten met 
blazers => 

amateurkunstensector) 

Derden op school Toegelaten 

Maak een verschil 
tussen essentiële en 

niet-essentiële derden. 
Maak duidelijke 

afspraken rond hun 
aanwezigheid en 

probeer de 
aanwezigheid te 

beperken 

Enkel essentiële 
derden 

(Maak een planning 
voor een vlot verloop 
wanneer leerlingen 

individueel voor 
specifieke les-, afhaal-, 

studie- of 
werkmomenten naar 
de academie komen) 

Alternatieve 
leercontext Normale werking Volgens de richtlijnen van de 

amateurkunstensector 

Extra-muros Toegelaten 

Volwassenen in contact 
met volwassenen 
passen best extra 

veiligheidsmaatregelen 
toe 

Opgeschort 

Groepsactiviteiten op 
school (proclamaties, 
vieringen, 
tentoonstellingen, 
podiumactiviteiten, …) 

Toegelaten OK volgens regels van 
samenleving 

Maximaal contactloos, enkel als essentieel voor 
onderwijs en mits nodige 

veiligheidsmaatregelen kunnen deze doorgaan 



Vergaderingen Toegelaten 
Annuleer niet 

essentiële 
vergaderingen 

Vergader digitaal. 
Indien een vergadering 

toch fysiek moet 
doorgaan, beperk de 
groepsgrootte dan en 

voorzie voldoende 
afstand tussen de 

personen. 
Leraarskamer Normale werking Vaste plaats voor leraren 

Secretariaat/onthaal Normale werking Voorzie plexi aan de 
balie. 

Beperk het bezoek van lln./ouders. Maak 
afspraken hierover 

Examen Normale werking 

Waar mogelijk digitaal.  
Mits inachtneming van 

de nodige 
veiligheidsmaatregelen 

kunnen derden 
aanwezig zijn. 

Maximaal digitaal. 
Voor bepaalde 

doelgroepen 1 op 1 
examens mogelijk. 

Drinkwaterfonteinen, 
drankautomaten Toegelaten Tijdelijk inactief Sluit centrale pauzemomenten tijdelijk af 

Mondmaskers Geen Mondmasker tenzij social distancing kan gegarandeerd worden of tijdens 
pauze in open lucht 

Schoolpoort Normale werking Aandacht voor 
samenscholing van lln. 

Vermijd aanwezigheid van ouders op school. 
Laat lln. aan de poort afzetten en ophalen. 

Oudercontact Toegelaten Digitaal 
Inschrijven Normale werking Op afspraak of digitaal Digitaal 
Opdracht van 
personeelsleden in 
verschillende scholen 

Toegelaten Proberen tot minimum 
te beperken Beperken tot minimum 

 



Algemene uitgangspunten: 

 

- De academie herstart op een manier die voldoende veilig is en haalbaar. 

- Zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis. 

- Bij ziekte van lln. => quarantainelokaal, testing, contact tracing (volgens 

procedures van Onderwijs Vlaanderen) (als een klasgroep in quarantaine 

moet gaan, kan er over gegaan worden tot afstandsonderwijs) 

- Social distancing blijft gelden bij alle contacten. 

- Indien social distancing gegarandeerd kan worden is het dragen van een 

mondmasker niet verplicht. Indien deze afstand niet gegarandeerd kan 

worden, moeten personeel en leerlingen vanaf 12 jaar verplicht een 

mondmasker dragen. 

- De voorgeschreven 4m² per lln. van vorig schooljaar is geen vereiste meer. 

Het kan wel een hulpmiddel zijn om de maximumcapaciteit van een lokaal 

te berekenen om te voldoen aan de social distancing. 

- Een accurate aanwezigheidsregistratie is zeer belangrijk bij een vaststelling 

(of vermoeden van) Corona. 

 

 

  



Werkwijzen schooljaar 2019-2020 die blijven doorlopen: 

- Maximum toegelaten aantal personen in sanitaire ruimtes op basis van 

beschikbare wasplaatsen en de afstand tussen deze wastafels. 

- Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes, verwijder stoffen handdoeken en 

zet handendrogers buiten dienst. 

- Voor éénrichtingsverkeer in. Werk met voorrangregels indien dit niet mogelijk 

is. 

- Zorg ervoor dat leerlingen elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen. Pas 

eventueel je planning aan. 

- Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing. 

- Handen wassen: 

§ Bij het betreden van de school 

§ Bij het binnenkomen van de klas (bv. Na de speeltijd) 

§ Na een toiletbezoek (dit hoort tot de basishygiëne, fase groen) 

§ Voor de maaltijd (dit hoort tot de basishygiëne, fase groen) 

§ Voor het verlaten van de school 

§ Na het hoesten, snuiten of niezen 

- Laat (niet-brandwerende) deuren zoveel mogelijk open staan. 

- Verlucht zoveel als mogelijk. 

- Reinigen met water en zeep is voldoende. Desinfecteren is enkel nodig bij 

(het vermoeden van) infecties. Vanaf code rood moeten lokalen, reftertafels, 

banken/stoelen en machines na elke lesdag gereinigd worden of na elk 

gebruik door een contactbubbel. 

- Bij reiniging van lokalen moet er bijzondere aandacht gaan naar high touch 

oppervlakten: klinken, schakelaars, kranen, trapleuningen, … 

- Reinig instrumenten en materiaal dat gedeeld wordt na elk gebruik grondig. 



Domein specifieke 
adviezen 

Bijkomende 
maatregelen 

GEEL: 
Verhoogde waakzaamheid 

ORANJE: 
Clusteruitbraken 

ROOD 
Wijdverspreide 
besmettingen 

Zangers en blazers 

Bij voorkeur continue verluchting 
of indien onmogelijk, regelmatig 

om de 15’ Houd minimaal 2 meter afstand tussen leraar en leerling. Hoe 
groter de inspanning, hoe sterker de ademhaling, hoe meer 

afstand je moet voorzien tussen leraar en leerling. 
Compenseer het mondmasker 

van de leerling door een 
plexiwand, mondmasker voor de 

leraar, les in open lucht 
Denk na over de positionering 
van de leraar t.o.v. de leerling Volg de richtlijnen van de cultuursector 

Gebruik wegwerpdoekjes voor 
het aflaten van de condensatie Dek microfoons af met hygiënisch materiaal 

Woordkunst – drama 

Social distancing voor lln. 12+ 

Contact met gezicht-handen-vloer zoveel mogelijk vermijden. 
Vermijd intensieve stem- spreek- en ademoefeningen. 

Vermijd luid spreken of roepen. 
Vermijd het dragen van kostuums en het intensief gebruik van 

rekwisieten en figuren. 

Reinig gedeelde materialen na 
gebruik 

Voor leerlingen vanaf 12 jaar is fysiek contact niet toegestaan. 
Houd er rekening mee dat, hoe groter de instapping is, hoe 

sterker de ademhaling is en hoe meer afstand je moet voorzien 
tussen leraar en leerling. 

Dek microfoons af met hygiënisch beschermingsmateriaal. 

Dans 

Barres na elk gebruik reinigen 
met water en zeep 

Houd er rekening mee dat, hoe groter de instapping is, hoe 
sterker de ademhaling is en hoe meer afstand je moet voorzien 

tussen leraar en leerling. 

Lln. brengen eigen handdoek en 
drinkfles mee 

Handen wassen voor en na de les. 
Sluit kleedkamers af. 

Geen grondoefeningen. 
Regelmatig danszaal verluchten 

en reinigen 
Contact met gezicht-handen-vloer zoveel mogelijk vermijden. 
Voor leerlingen vanaf 12 jaar is fysiek contact niet toegestaan. 



Gedeelde instrumenten 
zoals klavier of 
slagwerk 

Handen + instrument reinigen/wassen voor en na het spelen 
Leerlingen brengen hun eigen materiaal mee (microfoon, drumstokken, …) 

Reinig gedeelde materialen na gebruik 

Beeldende kunst Handen wassen bij aankomst 
Gedeelde materialen tussendoor reinigen alsook het lokaal 

 


