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Voorzorgsmaatregelen 
 

De veiligheid van alle cursisten en personeel is een absolute basisvoorwaarde bij de opstart. We 
voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én ambiëren een zo veilig mogelijke 
leeromgeving, om maximaal het risico op besmetting te beperken. Hierbij blijft de de social 
distancing gehandhaaft. Cursisten die tot de risicogroep behoren, bespreken met hun behan-
delde arts of zij kunnen deelnemen aan de fysieke lessen.  
 

Risicogroepen. 
 

• Personen ouder dan 65 jaar (deze groep is in aantal het sterkst vertegenwoordigd bij de 

personen gehospitaliseerd met ernstige COVID-infectie) 

• Volwassenen met ernstige obesitas  

• Volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk 

en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen 

• Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen 

• Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling) 

• NB: Zwangere vrouwen vallen niet in deze risicogroep 

 

Ben je ziek? Blijf thuis 
 
Heb je koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten en problemen met ademhalen? Blijf dan thuis en 
bel je huisarts. Niet iedereen die ziek wordt, is besmet met het coronavirus. Sommigen mensen hebben 
het virus maar hebben geen symptomen. Onderstaande folder kan je helpen om de symptomen te 
herkennen.  
 

 



 
Cursisten of personeelsleden kunnen op school koorts krijgen. Koorts betekent niet automatisch dat je 
besmet bent. Een verhoogde temperatuur kan ook nog andere oorzaken hebben, zoals fysiologische 
aspecten (fysieke inspanning, ovulatie), zonder dat dit noodzakelijk een klinische betekenis heeft. Zijn er 
ook nog andere symptomen die wijzen op een besmetting, zoals vermoeidheid, hoesten, 
ademhalingsproblemen? Ga dan naar huis en bel de huistarts. 
 

Verplichtingen voor de fysieke organisatie. 
 
Er ontstaat een combinatie van 4 maatregelen : 
 ° contactbubbels in functie van een maximale bezetting in de klas 
 ° Social distancing 
 ° Correct dragen van mondmaskers 
 ° De algemene voorzorgmaatregelen (bv handhygiëne) 
 

Het dragen van mondmaskers is verplicht. 
 
Wie er een mondmasker moet dragen op school, verschilt per onderwijsniveau. De docenten gaan 
gebruik maken van een gebogen gezichtsscherm dat hen toelaat verstaanbaar te communiseren. Waar 
het kan al de docent gebruik maken van een geluidinstallatie. 
 
Moet je hoesten, niezen of je neus snuiten?  
Je mag hoesten in je mondmasker. Als je moet niezen: 

• Doe bij voorkeur eerst het masker af. 
• Nies in een papieren zakdoek en gooi die daarna weg in een gesloten vuilbak. Heb je geen 

zakdoekje bij? Hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog en niet in je handen.  
• Zet je mondmasker weer op nadat je je handen waste. 

Was je mondmasker als het nat of vuil is. Doe dit op minstens 60 graden. 

 
 

Hoe draag je correct een mondmasker? 
Het dragen van een mondneusmasker helpt enkel als je het correct op/af zet, draagt, wast en bewaart. 
Let hier dus goed op. 
 
Het mondneusmasker opzetten: 

• Was eerst heel goed je handen. 
• Zet dan je mondneusmasker op. Raak hierbij alleen de lintjes of elastieken aan. 
• Zet het masker eerst goed op je neus. Maak het bovenste lintje goed vast. 
• Zet het masker goed op je kin. Maak het onderste lintje vast. 
• Je neus, mond en kin moeten onder het masker zitten. Er mag geen opening zijn aan de zijkanten. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/#mondmaskers-dragen


Het mondneusmasker dragen: 
• Heb je het mondneusmasker op? Raak het masker niet meer aan. 
• Zit je masker niet goed? Raak dan alleen de zijkanten aan en zet het goed. 

        Zet je masker niet vaak op en af. 
 
Het mondneusmasker afzetten: 

• Raak alleen de lintjes of elastieken aan. 
• Heb je het afgezet? Was dan heel goed je handen. 

       Moet je het masker even afzetten? Bijvoorbeeld: om te drinken. Leg het dan op een propere plaats of  
       steek het in een zak die lucht doorlaat. Poets daarna de plaats waar je het masker hebt gelegd. 
 
Wanneer neem je een nieuw mondneusmasker? 

• Neem elke 8 uur een nieuw mondneusmasker. 
• Is het masker vuil of vochtig? Neem direct een nieuw masker. 
• Moet je veel spreken? Neem elke 4 uur een nieuw masker.  
• Hoe was je een mondneusmasker ? 
• Steek gebruikte mondmaskers in een gesloten stoffen zak. Was de zak samen met het masker. 
• Was het met wasmiddel in de wasmachine op 60°C met de rest van de was. Let op: Het gratis 

mondneusmasker dat je kan afhalen via de apotheek, heeft een antibacteriële laag. Deze laag kan 
je niet wassen op 60°C en kan je ook niet strijken. Je wast dit mondneusmasker met de hand op 
maximaal 30°C en dit voor maximaal 30 wasbeurten.  

• Of kook het in een kookpot. Gebruik de kookpot alleen voor de mondmaskers. 
• Was je een mondneusmasker op een te lage temperatuur? Strijk het daarna op een hoge 

temperatuur. 
• Heb je een vuil masker aangeraakt? Bijvoorbeeld om het in de wasmachine te doen. Was dan 

zeker heel goed je handen. 
• Wil je het masker opnieuw gebruiken? Het masker moet dan eerst helemaal droog zijn. Je hebt 

dus twee maskers nodig. 
 

Social distancing 
 
Dat de minimumafstand tussen personen is vastgelegd op 1,5 meter is jullie bekend.  Dit heeft weerslag 
op het aantal plaatsen in een leslokaal in functie van de totale oppervlakte. Voor de leerkracht is er 8 m2 
voorzien en hij/zij moet 1,50 meter afstand met cursisten voorzien. Voor elke cursist is de basisregel 
minimum 4 m2 . Waar nodig zijn er nog plastic schermen aanwezig. 
Niet-essentiële derden (bv bezoekers) worden in het leslokaal geweerd.  
 

Sociale contacten 
• Beperk je sociale contacten zoals vervat in de richtlijnen van het Nationaal Crisiscentrum. 

Er zijn drie sites die we als locatie gebruiken. Er kunnen eventueel lokale maatregelen in 
de verschillende gemeenten zijn. Uw docent zal u hierover informeren.  

• Uw aanwezigheid in de klas wordt geregistreerd door de docent. De gegevens kunnen 
eventueel gebruikt worden bij een contactonderzoek. Vermijd nauw contact met zieke 
personen. 

• Deel geen persoonlijke voorwerpen, eten, drinkglazen, handdoeken …  
Let bij contact extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus (zie risicogroepen) 

 
 
 
 



 
 

Handhygiëne 
 
Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.   
Handen wassen met zeep of alcoholgel? 
Geef voorrang aan water en zeep. 
Zowel handen wassen met zeep als je handen reinigen met alcoholgel zijn in de meeste gevallen 
effectieve methoden voor handhygiëne. Het gebruik van alcoholgel is minder effectief wanneer je 
handen nat of vuil zijn. Het is niet nodig om zowel je handen te wassen met water en zeep als je handen 
te desinfecteren met alcoholgel. 1 van de 2 volstaat. 
 
Wanneer ontsmet je je handen? 

• Voor je naar school vertrekt. 
• Bij aankomst op de school. 
• Bij het binnenkomen van de klas (na de pauze). 
• Na toiletbezoek. 
• Voor het verlaten van de school. 
• Na hoesten, snuiten, niezen. 
• Wanneer je handen zichtbaar vuil zijn. 

 
Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. Vermijd om handen of kussen te geven. Begroet 
elkaar met een zwaai of met de elleboog. 
In elke klas zijn handgels, papieren handdoekjes en ontsmettingsvloeistof aanwezig. 
 

 



Basisregels. 

We willen natuurlijk dat je op een fijne én veilige manier les kan volgen. Daarom zijn er een aantal 
richtlijnen die we met z’n allen moeten volgen:   

• Breng je eigen mondmasker mee.   
• Draag steeds je mondmasker tijdens de les en in de gebouwen. Dit is verplicht.    
• Ga direct naar het leslokaal n blijf niet rondhangen in de gangen.   
• Volg het circulatieplan.  
• Blijf in je klas tijdens de pauze of schep een luchtje buiten. Blijf niet in de gangen.   
• Volg altijd de instructies van je lesgever.   

Cursistenstromen. 
 

Op de drie locaties zijn de richtlijnen anders. Waar het mogelijk is zal éénrichtingsverkeer ingevoerd 
worden. Indien dit niet mogelijk is zal een voorrangsregel gelden. Op de vloer doorheen het gebouw, 
kunnen er signalisatiestickers/tape aanwezig zijn. Volg steeds de wandelrichting die eventueel is 
vastgelegd. Indien dit niet mogelijk is, zal een voorrangsregel gelden. Handgels zijn aan de inkom en 
uitgang aanwezig.  
 
Breng je eigen mondmasker mee.  
a. MuzAC Edegem :           

 In- en uitgang : Via de voor- of achterdeur  -> ontsmet je handen! -> mondmasker op ! 
 Als het kan kom binnen via de voordeur en ga buiten via de achterdeur.                     
b. Site Olve Mortsel 

 De inkomende cursisten wandelen aan de rechterzijde van de trap, de uitgaande curisten 
 gebruiken de andere zijde (tegen de muur) -> ontsmet je handen! 

b. Sites Lint 
- Witte Merel 

 ? 
- Nieuwe Krik 

  ? 

Voor de les 
        Bij het betreden van het leslokaal -> handen ontsmetten. 
 

In de klas. 
Eén cursist per bank ( het aantal zitplaatsen per klas is beperkt). 
We geven les met ramen en deuren (gedeeltelijk) open. 

 

Na de les 
        Na de les zal elke cursist de contact oppervlakten ( tafels stoelen, lessenaar) -> ontsmetten. 
        Bij het verlaten van het leslokaal -> handen ontsmetten. 
        De leerkracht zorgt dat de deurklinken en raamkrukken ontsmet worden.                                            
        Blijf niet rondhangen in de klas of gangen. Wil je nog napraten ga buiten de tuin o op de  
        koer en respecteer de social distance. 

Pauzes 
De pauze wordt in het klaslokaal genomen of er zijn alternereden pauzes tussen de 
verschiilende klassen. 
Tijdens de 15’ pauze worden de lokalen verlucht voor zover dit niet permanent gebeurt. 

  Tijdelijk geen koffiepauze. 



 

Sanitair. 
Handenhygiëne naleven.  
Gebruik uitsluitend papier handddoekjes 
Spoel toilet door met gesloten deksel.  

 

Ventilatie. 
Manuele ventilatie via ramen (gezondheid gaat hierbij voor op thermisch comfort) 
2 à 3 keer per dag gedurende minimaal 15 minuten 
Deur van het leslokaal blijft open (of op een kier). 
 

In de tuin, parking, wandel- en voetpaden. 
        Respecteer de social distance 
 

Wat als een cursist positief testte? 
De huisarts brengt de contactopspoorders op de hoogte. Zij zoeken via een contactonderzoek uit met wie 
de zieke contact had. 
Ze gaan na of die contactpersoon ook besmet i. én welke maatregelen zij moeten nemen.  
Als wij als organisatie ingelicht worden van een besmetting, wordt de klasbubbel onmiddellijk on hold 
gezet en mogen de cursisten uidie bubbel de locaties niet meer bezoeken in afwachting van de beslissing 
van de contacttracers.  
 

Je komt terug uit een land/regio met code oranja. Wat nu? 
We vragen jullie met aandrang contact te nemen met je huisarts om je te laten testen vooraleer je naar 
de school komt.  
 

Je komt terug uit een land/regio met code rood. Wat nu? 
Je bent wettelijke verplicht om onmiddellijk 14 dagen in quarantaine te gaan en je te laten testen. Is er 
voor jouw klas blended learning voorzien, dan kan je dit uiteraard van thuis volgen. 

 
Wat indien de toestand wijzigt? 

Als de situatie door Corona verandert, zal je later misschien (soms) in afstand les krijgen. Je leerkracht zal 
je hierover informatie geven.   

Leerkracht Je test positief op het coronavirus. Wat nu? 

Je huisarts neemt contact op met de contact tracing. 
Je gaat 14 dagen in quarantaine 
Je meldt dit aan het beheersorgaan ( Hoe?) 
Het contactonderzoek start op : iedereen die de laatste dagen in contact kwam met jouw wordt 
gecontacteerd (= uw klasbubbel en docent). Wie ijdens de quarantaineperiode niet ziek wordt, 
kan na 14 dagen opnieuw naar de les. 

Is het de docent die ziek positief wordt getest , dan zal de contact tracing beslissen of alle 
klasbubbels waar zij/hij les gaf in quarantaine moeten. 
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