LESSEN LO SECUNDAIR ONDERWIJS
Outdoor
Lessen LO

Laag tot matig intensief bewegen/sporten
Maximaal contactloos

Indoor
Laag intensief bewegen
Maximaal contactloos
Mondmasker verplicht bij vluchtige
contacten

Kleedkamers

Gebruik kleedkamers enkel als ze voldoende gereinigd kunnen worden na elke klasgroep
(o.a. zitplaatsen, klinken, schakelaars,...).
Leerlingen dragen verplicht een mondmasker.
Handen ontsmetten bij het binnen- en buitengaan van de kleedkamer.
Ventileer en verlucht de kleedkamers zo vaak mogelijk.

Douches

Douchen is niet toegestaan. Vraag leerlingen om reservekledij mee te brengen voor na de les.

Sporthal

In het secundair onderwijs vermijd je dat er verschillende groepen in hetzelfde zaaldeel bewegen.
Maximum 50 leerlingen in de zaal.

Materiaal
(gebruik en reinigen)

Mondmasker
& social distancing

Helpersfunctie

Leerlingenstroom

Mix deelklasgroepen

Materiaal (o.a. handvaten en contactoppervlakken) dient na iedere groep gereinigd te worden.
Indien materiaal 48u niet gebruikt wordt, moet men dit niet reinigen.
Leerlingen houden afstand t.o.v. elkaar
Mondmaskers worden gedragen tijdens
verplaatsingen naar de sporthal en in de
kleedkamer.

Leerlingen houden afstand t.o.v. elkaar
Mondmaskers worden gedragen tijdens
verplaatsingen naar de sporthal, in de
kleedkamer en bij bewegingen waarbij
vluchtig contact mogelijk is.

Leerkrachten en leerlingen mogen elkaar aanraken om elkaar bij te staan in een oefening mits de
handen voor en na de les ontsmet worden. Geef zoveel mogelijk contactloos les.
Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen.
Houd de groepen gescheiden en vermijd contact tussen de groepen bij wissels.
Voer eenrichtingsverkeer in. Indien niet mogelijk, werk met voorrangsregels en afstand.
Voorzie meer tijd voor verplaatsingen.
De deelklasgroepen mogen gemixt worden zoals in de normale lessen LO.
Extra-murosactiviteiten zijn opnieuw mogelijk sinds 15/03/21.

Extra-murosactiviteiten

Zwemlessen
Externe
Sportinfrastructuur

Respecteer de klasgroepen!
Lees alle maatregelen voor extramurosactiviteiten op onze webpagina Corona.
De zwemlessen kunnen opnieuw contactloos georganiseerd worden.

Externe sportinfrastructuur kan zowel outdoor als indoor gebruikt worden met een
klasgroep. Hou hierbij rekening met de veiligheids- en lokale maatregelen

Verplaatsing naar
sportactiviteiten

Verplaatsingen met de bus worden afgeraden. Indien nodig wordt dit besproken met de
preventieadviseur. Grijp de kans om verplaatsing te voet of met de fiets te maken.

Derden op school

Enkel essentiële derden. Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren.

Leerkracht LO komt in
verschillende klasgroepen

Normale werking, maar respecteer de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen. Probeer om ook
zoveel mogelijk afstand te houden met de leerlingen.

Leerkracht LO komt in
verschillende
campussen/scholen

Beperk gespreide lesopdrachten in de mate van het mogelijke tot 2 onderwijsinstellingen. De
betrokken schoolleiders komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst.
Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventieadviseurs. Bespreek de toewijzing in het
bevoegde onderhandelingscomité.

Blessures

Indien een leerling geblesseerd is en verzorging nodig heeft, moet je deze als leerkracht bieden.

Speeltijd

Leerlingen mogen speel-en sportinfrastructuur in openlucht gebruiken, op voorwaarde dat ze voor
en na het gebruik de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.

Sportdag

Een sportdag kan opnieuw buiten de muren van de school doorgaan! Zie extra murosactiviteiten.

