STAPPENPLAN ‘TERUG NAAR SCHOOL 1L, 2L, 6L’
Deze stappen gelden zowel voor de noodopvang als voor de lesmomenten van 1L, 2L en 6L
Stap 1: Hoe voel je je ’s morgens?







Heb je een loopneus?
Heb je keelpijn?
Kan je moeilijk ademen?
o Heb je één van de vragen met ja beantwoord?  Je blijft thuis.
Je neemt ELKE dag ’s morgens (thuis) je koorts.
o <37,5°C  Je mag naar school
o >37,5°C  Je mag niet naar school, je blijft thuis.
Heeft één van je huisgenoten één van deze symptomen?  Je blijft thuis en belt je huisarts
op. Vraag wat je moet doen.

Stap 2:


Open het document: Klasverdeling
o Kijk of je in de voor- of namiddag naar school moet komen.
o

Heb je enkel in de voormiddag les, maar moeten papa én mama gaan werken? Of
heb je enkel in de namiddag les en moeten papa én mama een hele dag gaan
werken?  Je kan naar de noodopvang komen.
 Schrijf je in door te mailen naar jasmine.lauwers@umbasis.be
 Papa én mama moeten een werkattest van hun werkgever doormailen

Stap 3:





Open het document: Hoe laat moet ik naar school?
o Je ziet hier een lijst met ‘voormiddag’ en ‘namiddag’
o Zoek het juiste dagdeel.
o Zoek je naam op.
o En kijk naar het uur in de laatste kolom.
o Om dat uur moet je aan de poort op een stip staan.
 Hou voldoende afstand van elkaar!
 Kom op tijd! Dit is zeer belangrijk!
 Je kan met de fiets komen, er is een fietsenstalling. We vragen wel om zoveel
mogelijk te voet naar school te komen.
Kom je in de voormiddag al naar de noodopvang: je bent welkom vanaf 8u30. Er is voordien
geen voorschoolse opvang voorzien.
Kom je in de namiddag naar de noodopvang: je mag blijven tot 16u00. Er is nadien geen
naschoolse opvang voorzien.

Stap 4:




Een leerkracht laat je de school binnengaan.
Je ontsmet je handen.
Je gaat naar de klas. Een leerkracht wijst jou de weg. Volg deze weg strikt!

Je hebt nu je klasleerkracht gevonden. Jullie wachten nog even tot je groep volledig is.

Stap 5: De les begint!



Voor de veiligheid van iedereen houden we ons aan de afspraken.
Wie zich niet aan de regels en afspraken houdt, mag de rest van het schooljaar niet meer
naar school komen.

Stap 6: Terug naar huis





Het einde van de lessen wordt voorzien om 11u30 (in de voormiddag) of om 16u00 (in de
namiddag).
Je verzamelt op de speelplaats op een plaats waar je juf of meester dit zegt.
Je wacht tot je naam wordt afgeroepen.
Mama of papa wacht aan de poort van de Milsenstraat en houdt hierbij voldoende afstand.

