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Safety first 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
De affiche worden op verschillende plaatsen op de Campus uitgehangen. Zichtbaar en 

duidelijk in: toiletten - eetzaal - overdekte speelplaats - lokalen. In de sanitaire blokken 

komt er een hygiëneplan. Het MVD-personeel noteert op het plan wanneer er gepoetst is 

geweest (naam + uur) 

 

Veiligheid 

 
Algemene richtlijnen 

De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde bij de 

heropstart van de school. We houden ook rekening met zieke personeelsleden en 

leerlingen die niet op school aanwezig zullen zijn. We voorzien maatregelen voor de 

fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden. 

We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting 

maximaal proberen in te dijken. 

Social distancing blijft gehandhaafd. 

Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet (EHBO-lokaal rechtover het 

leerlingensecretariaat), gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts of in een 

triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen die met de zieke contact had, 

opgespoord (contract tracing). Die contactpersonen volgen de richtlijnen van de 

behandelende arts. 

Mond- en neusbedekking voor personeel in alle onderwijsniveaus en leerlingen is 

verplicht. 
 

 

Verplichtingen 

3 basisregels 

● contactbubbels worden maximaal gerespecteerd. Aandachtspunt tijdens 

pauzemomenten. Een contactbubbel = klasgroep 

● social distancing (1ste beschermingsniveau) 

● handhygiëne 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (2de beschermingsniveau) 

 

 

Wachtstippen 

 

Respecteer het aantal aangegeven aantal in toiletten, secretariaat en andere ruimtes  

 Leerlingen 

 

❏ Leerlingen dragen steeds een mondmasker. Een mondmaskers is niet gelijk aan een 

sjaal of bandana.  

 



 

❏ Tijdens de opstartdag krijgen de leerlingen de nodige uitleg bij de start van de 

lessen. Het document ‘mondmasker’ wordt met hen overlopen en het filmpje 

wordt bekeken. 

❏ De leerlingen betreden en verlaten de school via de poort ter hoogte van het grijs 

paviljoen/fietsenstalling - De Tramzate 

  

Ouders en externen (leveranciers) 

 

❏ Ouders die kinderen begeleiden, zetten kinderen af aan de schoolpoort. 

❏ Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of ophaalt. 

❏ Ouders nemen eerst telefonisch contact op met de school vooraleer naar school te 

komen. Wil je praten met iemand van het schoolteam, maak dan een afspraak via 

telefoon 053/62 23 71 of via mail info@atheneum-herzele.be. De ingang voor 

ouders is via het hek ter hoogte van het conciërgegebouw. 

❏ Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 

❏ Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 

   

Hygiëne 

 

❏ Toiletten worden minimaal 2x per dag gepoetst. 

❏ Elk gebruikt lokaal wordt op het einde van de lesdag grondig gepoetst.  

❏ door de leerkracht en de leerlingen: tafeloppervlakte - stoel - deurknop 

(binnen en buiten) -  lichtschakelaar 

❏ door het MVD-personeel: meermaals legen van de vuilnisbakken - grond 

(zeep en water) 

❏ Aan elke wastafel: zeep, papieren handdoeken voorzien! 

❏ Handgels: bij betreden school, betreden lokaal, wastafels. 

❏ Voldoende affichering voorzien ter preventie! 

❏ De veiligheidsmaatregelen worden op het digitaal scherm in de overdekte 

speelplaats in beeld gebracht en herhaald. 

 

Handen wassen 

Wanneer handen wassen/ontsmetten? 

❏ Bij aankomst in de school en bij het verlaten van de school. 

❏ Bij het binnen en buiten gaan van het klaslokaal.Na het snuiten van de neus. 

❏ Na het hoesten en/of niezen waarbij de handen voor de mond werden gehouden. 

❏ Na gebruik van het toilet. 

❏ Voor elke maaltijd. 

 Hoe was je de handen op een goede manier? 

❏  Zie affiche hieronder “Hoe de handen doeltreffend wassen” 

  

 

mailto:info@atheneum-herzele.be


 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Dragen van mondbescherming 

Wanneer draag je een mondbescherming? 

❏ Leerlingen van het secundair (middenschool en atheneum) zijn verplicht om een 

mondbescherming te dragen. Leerlingen van de basisschool dienen geen 

mondbescherming te dragen. 

❏ Bij aankomst op school.  

❏ Aan bushalte en/of station en in de bus en/of trein. 

Welk mondmasker kan ik gebruiken? 

❏ Mondbescherming uit textiel. 

❏ Wegwerpbare chirurgische mondbescherming. 

❏ Een bandana of sjaal is geen mondmasker. 

Hoe draag je een mondbescherming? 

❏ Voor instructies zie bijlage ‘info mondmasker dragen’ + bijhorend filmpje. 

❏ De leerkracht bekijkt op school het filmpje ook nogmaals samen met de leerlingen. 

Hoe een mondbescherming uit textiel onderhouden? 

❏ 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. 

❏ Was je een mondmasker 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. 

Nooit een mondmasker aan de voorzijde aanraken  

Hoe bewaar je een mondbescherming uit textiel? 

❏ Leg de stoffen zak met de mondbescherming op een vaste en propere plaats. 

❏ Wil je een proper mondbescherming nemen? Was dan eerst je handen. Neem het 

masker alleen bij de lintjes of elastieken vast. 

❏ Stop je mondbescherming niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus 

niet. Het masker kan je eten besmetten. 

❏ Stop je mondbescherming nooit in een jas- of broekzak. 

 

 



 

Wanneer heb je een nieuw mondbescherming nodig? 

❏  Neem elke 8 uur een nieuw mondbescherming 

❏ Is de mondbescherming vuil of vochtig? Neem onmiddellijk een nieuwe 

mondbescherming. 

❏ Moet je veel spreken? Neem elke 4 uur een nieuwe mondbescherming. 

Afstand bewaren (social distancing) 

Wanneer bewaar je een afstand van minimum 1,5 meter? 

❏ Je dient te allen tijde de social distancing te respecteren. 

❏ Vb.: op de speelplaats; tijdens de les; in gangen en trapzalen; tijdens een 

toiletbezoek; tijdens het wassen van de handen; tijdens een bezoek aan het 

leerlingensecretariaat; … 

❏ Bij het wandelen buiten de school. 

❏ Bij de bushalte of op het perron aan het station. 

❏ Tijdens het winkelen. 

Maaltijden 

 

❏ Er zijn geen warme maaltijden tot het einde van het schooljaar. 

❏ De leerlingen die een volledige dag op school zijn, eten in het klaslokaal of bij 

mooi weer op de speelplaats (bij voorkeur).  

❏ Breng een lunchpakket en/of drank mee. Geef de voorkeur aan water in plaats van 

frisdrank en geen energydrinks. 

❏ Het drankfonteintje is buiten dienst geplaatst. Er zal mogelijkheid zijn om water 

bij te vullen tijdens de pauzes. 

❏ De contactbubbels worden tijdens de pauzemomenten bewaard. 

 

EHBO - wat bij ziekte? 

 

Bij het verzorgen van leerlingen worden de volgende zaken in acht nemen: 

❏ handschoenen dragen 

❏ mondmasker en shield dragen 

❏ short of labo jas dragen 

❏ koorts meten 

❏ bij koorts: leerlingen afzonderen in het EHBO-lokaal. Lokaal rechtover het 

leerlingensecretariaat 

❏ lokaal volledig desinfecteren nadat de leerling het lokaal verlaten heeft 

❏ thermometers werden aangekocht door de school en zullen ter beschikking zijn 

Wat bij ziekte? 

❏ zieke kinderen moeten thuisblijven 

 



 

❏ is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin 

corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de 

procedure:  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_co

ntact_NL.pdf 

❏ behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? 

Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of 

verder thuis blijft leren 

❏ behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 

immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende 

arts anders oordeelt. 

❏ wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je 

dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. 

Die zal beslissen of je kind moet getest worden. 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona? 

❏ de besmette persoon krijgt de nodige verzorging 

❏ het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en 

neemt de gepaste maatregelen 

❏ het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe 

intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico 

contact gaat 

❏ is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 

dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je 

kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren  

❏ is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar 

school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je 

kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra 

sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je 

de huisarts telefonisch contacteren   

❏ word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school 

blijven gaan 

❏ een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om 

de huisarts telefonisch te contacteren.  

  

Busvervoer 

 

❏ er is geen busvervoer voor de rest van het schooljaar! Mocht dit wijzigen doorheen 

de periode dan wordt er opnieuw gecommuniceerd 

❏ de social distancing kan nooit gegarandeerd worden op de bus! 

   

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf


 

Pauze en speelplaatsen 

 
Voormiddag (10.10 - 10.20 uur) 

 

● De speelplaats is groot genoeg om de laatstejaars veilig buiten te laten 

ontspannen. De leerlingen blijven wel in hun contactbubbel en mengen zich niet 

met andere klassen. 

● Bij slecht weer (= regen) blijven de leerlingen in het klaslokaal, onder toezicht van 

de leerkracht. 

● Bewaak social distancing. 

● De leerlingen houden het mondmasker aan. 

● Er zijn tijdens de pauzes steeds 2 toezichters aanwezig op de speelplaats. 

● De leerlingen mogen de school niet verlaten tijdens de pauze. 

● Aantal bezoekers in de toiletten wordt beperkt tot 2 personen (zie affiches 

aangebracht in toiletten, wachtstippen). 

● De klassen verzamelen na elke pauze (belsignaal) ver genoeg van elkaar (ook hier 

oog voor social distancing in de klassen onderling) 

 

Middagpauze (12.00 - 12.15 uur) 

● De leerlingen eten in hun klas. 

● Vermijd verloop in de klas. Elke leerling heeft z’n eigen werkruimte. 

● Er zijn tijdens de middagpauze 2 toezichters aanwezig aan de toiletten en de 

speelplaats. 

Afval dien je steeds te deponeren in de voorziene afvalbakken en containers. Laat dus 

geen afval achter in de klassen, gangen en speelplaats. 

Sanitair - speeltijd 

● Hygiëne en veiligheid zetten we hier als prioriteit. De sanitaire blokken worden 

meermaals per dag gepoetst (hygiëneplan) 

● Doe het WC-deksel naar beneden voor je doorspoelt. 

● Enkel papieren handdoekjes, geen stoffen handdoeken. 

● Zeep - handgel aanwezig. 

● De sanitaire blok thv P-blok 

○ enkel gebruik door leerlingen die les hebben in de steenkapperij 

○ single toilet: 1 voor de leerlingen en 1 voor de leerkrachten 

● De sanitaire blok thv L-blok 

○ de leerlingen van de 1ste graad maken gebruik van deze sanitaire blok (is 

momenteel nog niet van toepassing). 

○ er mogen maximaal 2 leerlingen tegelijkertijd binnen. Links - jongens. 

Rechts - meisjes. 

● De sanitaire blok thv overdekte speelplaats - enkel toegankelijk via de 

buitendeuren! 

○ de leerlingen van de 2de en 3de graad maken gebruik van deze sanitaire 

blok 

 



 

○ enkel de toiletten met een groene sticker zijn bruikbaar. De toiletten met 

een rode sticker zijn op slot.  

○ maximaal 2 leerlingen tegelijkertijd binnen 

Strikt toezicht in de sanitaire blokken op het aantal aanwezigen en het toepassen van de 

handhygiëne.  

 

Ingang - leerlingenstroom 

 
Routes 

❏ De routes zijn aangeduid met oranje pijlen en stippellijn op de grond. 

❏ In sommige gangen is er eenrichtingsverkeer. Volg de pijlen. Dit betekent soms een 

omweg. Het is van belang dat iedereen de richtlijnen volgt. 

❏ Aan de hoofdingang worden hekkens geplaatst om de in- en uitgang te 

onderscheiden (rechts aanhouden = algemene regel). 

❏ De leerlingen komen binnen via de poort ter hoogte van het grijs 

paviljoen/fietsenstalling (2de en 3de graad) of ingang conciërge (1ste graad, nu 

nog niet van toepassing). 

❏ Op cruciale punten worden dispensers met handgel voorzien. 

❏ Op cruciale punten worden werfpanelen geplaatst met de maatregelen die dienen 

opgevolgd te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie Atheneum Herzele 

● Tijdens de opstartdag (maandag 18 mei) blijven de leerlingen bij mooi weer op de 

speelplaats, bij slecht weer in de overdekte speelplaats. De andere dagen gaan de 

leerlingen bij aankomst op de school rechtstreeks naar hun klaslokaal. 

● Social distancing! 

● Vormen van de klasrijen na een pauze. Rijen worden ver uit elkaar opgesteld (zie 

indeling hieronder). 

● De leerlingen gaan na het belsignaal afwisselend het hoofdgebouw binnen via de 

deur ter hoogte van het leerlingensecretariaat/onthaal. Klas per klas: 

■ 6ASO  

■ 6TSO (6STW + 6EI) 

■ 6 hout + 7 dakwerken 

 



 

■ 7 renovatie bouw 

■ 6 bouwplaats + 7 wegenbouw 

■ 6 office & retail + 7 verkoop vertegenwoordiging 

■ 6 verzorging + 7 kinderzorg + 7 thuis- en bejaardenzorg 

● Eens in het gebouw stappen de leerlingen rechtstreeks door tot aan de deur van 

het lokaal. 

● De leerkracht geeft het sein aan de leerlingen om de klas te betreden. Dit zoals 

beschreven onder het punt ‘klaslokaal’. 

● Elke klasgroep blijft in hetzelfde klaslokaal. Het zijn de leerkrachten die wisselen 

van lokaal. Dit om de leerlingenstroom te beperken. 

● Waar er dubbele stroom mogelijk is, houden de leerlingen uiterst rechts. In de 

gangen wordt er op een 0.5 meter van de zijkanten een streepjeslijn voorzien met 

pijlen. Afstand tussen de 2 streepjeslijnen = 1.5 meter. 

● Ingang en uitgang van de klassen verloopt volgens procedure die zal uithangen aan 

elke klas (zie voorbeeld hieronder). 

 

Na de lessen 

 
❏ De leerlingen verlaten het lokaal steeds één voor één, nadat ze de handen hebben 

ontsmet (gewassen). 

❏ Na het laatste lesuur gaan de leerlingen rechtstreeks naar huis. 

❏ Samenscholing blijft verboden. Eens buiten de Campus zal er controle zijn door de 

politie. 

 



 

              ↓ingang 2de en 3de graad

 
Gelijkvloers 

 



 

 
1ste verdiep 

 

Klaslokalen - leerlingenstroom - hygiëne 

 

❏ Er wordt 4m2 voorzien per leerling, 8 m2 per leerkracht. 

❏ Bij het betreden en verlaten van de klas moet elke leerling en leerkracht de 

handen ontsmetten (wassen).  

❏ De leerlingen krijgen een vaste plaats op een van de voorziene zitplaatsen. Er 

mogen geen banken en/of stoelen verplaatst worden. 

❏ De gestapelde stoelen/banken mogen in geen geval gebruikt worden. 

❏ De leerlingen wachten in de gang op een veilige afstand van elkaar en betreden 

één voor één de ruimte. 

❏ De leerlingen nemen van achter naar voor plaats in de klas en van voor naar achter 

bij het verlaten van de klas. 

❏ Er is geen circulatie mogelijk in het klaslokaal! De leerlingen blijven zitten. 

❏ In elk lokaal hangt een fiche met duidelijke afspraken en opstelling. 

❏ De werkoppervlaktes, deurklink, lichtschakelaar, alles wat er gebruikt en 

aangeraakt is tijdens de les, wordt door de leerkracht en de leerlingen 

gedesinfecteerd. In elk gebruikt lokaal zijn de volgende zaken aanwezig: papieren 

doekjes, handgel, desinfecterend product voor op de werkoppervlaktes. 

❏ Bij het verlaten van het lokaal na het laatste lesuur worden de stoelen op de tafels 

gezet. 

 

 



 

N-blok en B-blok (B101 - B104) - nu nog niet van toepassing 

bij gebruik van deze lokalen door meerdere klassen worden de deuren tussen de lokalen 

gesloten. 

 

PC-lokaal B105 - chromebook 

● Het toetsenbord van elke PC wordt van huishoudfolie voorzien. Bij het verlaten van 

het lokaal en/of bij wissel van leerling (dit doet zich normaal niet voor), wordt de 

folie verwijderd. 

● Het MVDpersoneel voorziet nieuwe folie. 

● Elke leerling krijgt een vaste PC/chromebook toegewezen. Na gebruik wordt het 

scherm en toetsenbord gedesinfecteerd. 

 

 

 

Praktijklokalen: 
● Handschoenen zijn voorzien voor de leerlingen. 

● De machines worden gebruikt gedesinfecteerd. 

● machines die niet gebruikt worden, worden afgespannen met een lint of voorzien 

van een affiche ‘buiten gebruik’. 

● Social distancing in de kleedkamers (maximaal 3 leerlingen tegelijkertijd binnen). 

 

Mechanische ventilatie in atelier hout 

● na bezoek van de preventieadviseur volgt het advies om de afzuiging te gebruiken 

zoals normaal het geval is. 

 



 

 

 

 

 
 

Overzicht lesdagen 

De lessen herstarten deels op school voor de laatstejaars vanaf maandag 18 mei. Op de 

andere dagen krijgen deze leerlingen afstandsonderwijs: 

  

❏ prioriteit aan de leerlingen van het 6de jaar aso/tso/bso en 7de jaars 

❏ 6aso - maximaal 1 lesdag - de andere dagen blijft er preteaching 

❏ 6tso/bso en 7de jaars - maximaal 2 lesdagen - de andere dagen blijft er 

preteaching 

❏ stage in de laatste jaren is mogelijk afhankelijk van de sector. Leerlingen 

binnen de risicogroep komen naar school en gaan niet op stage. Lees verder 

in dit draaiboek meer informatie over de stage  

Op basis van een evaluatie naar epidemiologische en organisatorische impact na 1 week 

kunnen ten vroegste vanaf 29 mei ook de 2 ‘scharnierjaren’ (overgang naar volgende 

graad) deels met lessen op school starten: 

❏  2e leerjaar van de eerste graad (zowel A- als B-stroom) 

❏ 2KAZ-klas - 2OK! 

❏ 2e leerjaar van de tweede graad - alle 4e jaars 

Bij de heropstart houden we maximaal rekening met het beperken van grote aantallen 

vervoerstromen (openbaar vervoer) en we verspreiden de lesdagen op school zo veel 

mogelijk over de week.  

Huidige situatie 

❏ In totaal komen op maandag 18 mei,  48 leerlingen naar school. De 

startgroep is klein en hoeft geen opsplitsing.  

 



 

❏ In een 2de fase (mogelijks vanaf 29 mei) wordt dit onderdeel herbekijken. 

❏ In onderstaande tabel een overzicht van welke klassen komen op welke 

dagen.  

❏ Een nieuw lessenrooster van de 1ste week (maandag 18 mei tot en met 

woensdag 20 mei) werd op maandag 11/05 via Smartschool doorgestuurd 

naar de betrokken klassen en collega’s. 

❏ Het aantal lesuren per dag verschilt afhankelijk van de studierichting. 

❏ De klaslokalen zijn ingericht voor groepen van 9-14 leerlingen + 1 

leerkracht. 

OPGELET!  

- de 1ste week wijkt af van de daaropvolgende weken omdat de 1ste week een korte 

week is (vrije lesdag op donderdag en vrijdag).  

- het lesrooster voor de effectieve lessen op school wijkt af van de online lessen. De 

middagpauze werd sterk ingekort van 50 naar 15 minuten. Hierdoor lopen de 

rooster niet meer gelijk vanaf het 5e lesuur (namiddag).  

 

Ondersteuning 

Het is uiteraard de leerkracht die bepaalt welke leerinhouden aan bod zullen komen 

tijdens de lessen op school. Preteaching blijft behouden en wordt gecombineerd met 1 of 

2 dagen effectief les op school 

❏ de leerkrachten nemen de tijd om te peilen naar het welbevinden van de 

leerlingen, zeker het eerste lesuurtje van de dag 

❏ focus ligt op het hernemen van de reeds geziene leerstof. Maximale inzet op 

het leerproces en lesgeven 

❏ uitsluitend essentiële doelstellingen aanhalen 

❏ wanneer er digitaal gewerkt wordt, respecteer de na te leven 

veiligheidsmaatregelen. Zie puntje PC-lokaal en gebruik chromebook 

❏ de normale schoolstructuur kan niet worden aangehouden.: 

❏ lesuren van 50 minuten worden behouden 

❏ pauze in de voormiddag van 10.10 uur - 10.20 uur. De oppervlakte 

van de speelplaats 2e + 3e graad is groot genoeg voor het aantal 

leerlingen dat aanwezig is op school. Kan veranderen als er meer 

klasgroepen naar school komen. Ten vroegste op 29 mei 

❏ middagpauze van 12.00 uur - 12.15 uur. De leerlingen eten in hun 

lokaal of buiten bij mooi weer en brengen een lunchpakket mee. 

Bezoek aan het toilet (max. 2 leerlingen op hetzelfde moment in de 

sanitaire blok). De contactbubbels blijven intact. 

❏ de les in de namiddag start om 12.15 uur 

 

Opgelet! 1ste week (18 mei - 20 mei wijkt af van de daarop volgende weken) 

 

Klas  Aantal  Lokaal  Dag(en)  Vakken 

6Vv 

 

8 

 

C102 (96 m2)  1ste week 

Maandag -  stage 

Dinsdag - stage 

De leerlingen die niet op 

stage kunnen, komen naar 

school en volgen les. 

 



 

 

7Kind  1  C102  Maandag - stage  

Dinsdag - stage 

De leerlingen die niet op 

stage kunnen, komen naar 

school en volgen les. 

7TBZ  3  C102  Maandag - stage 

Dinsdag - stage 

De leerlingen die niet op 

stage kunnen, komen naar 

school en volgen les. 

6Ho 

7Dak 

7 

1 

Praktijk hout  1ste week 

Maandag (9.20 - 14.45 uur) 

Dinsdag (9.20 - 14.45 uur) 

 

Vanaf 25 mei 

Donderdag - stage  

Vrijdag - lesdag (9.20 - 14.45 

uur) 

PV/TV Hout 

 

De leerlingen die niet op 

stage kunnen omdat ze tot 

een risicogroep behoren of 

de stagegever de 

veiligheidsmaatregelen 

niet kan garanderen, 

komen 2 dagen naar 

school. 

6Off 

 

5 

 

B105 

 

C100 

1ste week 

Maandag (9.20 - 13.55 uur) 

Dinsdag (9.20 - 13.55 uur) 

 

Vanaf 25 mei 

Donderdag - stage 

Vrijdag - lesdag 

Toeg eco  

BH  

Toeg info  

Nederlands  

Engels  

Frans  

 

7Verk  2   

C100 

B204 

1ste week 

Maandag (10.20 - 14.45 uur) 

Dinsdag (10.20 - 14.45 uur) 

 

Vanaf 25 mei 

Donderdag - stage 

Vrijdag - lesdag 

 

TV Verkoop  

Nederlands  

Engels  

Frans  

 

6BPM  3 

 

Terrein 

D104 

Kleedkamer 

1ste week: 
Maandag (9.20 - 14.45 uur) 

Dinsdag (9.20 - 14.45 uur) 

 

Vanaf 25 mei 

Donderdag - lesdag 

(9.20 - 14.45 uur) 

Vrijdag - lesdag 

(9.20 - 14.45 uur) 

 

PV/TV Bouw 

 

 

7Weg  4  Terrein 

D104 

Kleedkamer 

1ste week: 
Maandag (9.20 - 14.45 uur) 

Dinsdag (9.20 - 14.45 uur) 

 

 

PV/TV Bouw 

 

 



 

Vanaf 25 mei 

Donderdag - lesdag 

Vrijdag - lesdag 

7Rebo  6  Didactisch 

huis 

P101 

1ste week: 
Maandag (9.20 - 14.45 uur) 

Dinsdag (9.20 - 14.45 uur) 

 

Vanaf 25 mei 

Donderdag - stage 

Vrijdag - lesdag 

PV/TV Bouw 

 

De leerlingen die niet op 

stage kunnen omdat ze tot 

een risicogroep behoren of 

de stagegever de 

veiligheidsmaatregelen 

niet kan garanderen, 

komen 2 dagen naar 

school. 

 

6Hu 

 

3  B206  Maandag (8.30 - 14.45 uur) 

 

 

Gedrag/cultuur  

Frans  

Wiskunde  

Nederlands  

Aardr/gesch  

6stw 

9.20 

3  D211  Maandag (9.20 - 14.45 uur) 

Dinsdag (9.20 - 14.45 uur) 

Frans  

Nederlands  

Wiskunde  

Huishoudkunde/opv  

Toeg. chemie  

Toeg. fysica  

Toeg. bio  

Gesch  

Aardr  

6Ei  1  D212 

D211 

Maandag (9.20 - 14.45 uur) 

Dinsdag (9.20 - 14.45 uur) 

Frans  

Nederlands  

Wiskunde  

Elektronica  

Gesch  

Aardr   

 
Theorie- en praktijklessen kunnen ook buiten plaatsvinden (bij voorkeur en indien 

mogelijk). 

 

GIP - OC - stage 

 

Geïntegreerde proef (GIP) - de reeds geëvalueerde delen worden meegerekend in de 

permanente evaluatie bij het TV-vak. Er komen geen externe juryleden naar school en er 

is geen verdediging met praktische uitvoering. Er is wel een theoretische uitwerking van 

de GIP en deze formatieve evaluatie wordt meegerekend onder het TV-vak. De praktische 

uitvoering van de GIP kan verder verlopen, indien reeds opgestart en de uitvoering ervan 

 



 

op een veilige manier kan gebeuren. Dit wordt dan aanzien als een oefening in het 

praktisch vak.  

Onderzoekscompetentie (OC) -  er is geen praktische uitvoering noch voor interne 

juryleden, noch voor externe juryleden. De formatieve evaluatie van het theoretisch 

gedeelte wordt wel in rekening gebracht bij het TV-vak.  

Stage - voor de studierichtingen met stages beroepen we ons op de verplichte maatregelen 

vanuit het Ministerie van Onderwijs en volgen we de beslissingsboom over de stages.  

❏ Voor de leerlingen in 6TSO hebben we in navolging van het advies vanuit het GO! 

beslist om de stage niet meer op te starten. Op deze manier kunnen de leerlingen 

zich optimaal bijwerken voor de algemene vakken. De vakleerkrachten behandelen 

de essentiële doelstellingen die gekoppeld zijn aan de stages via de specifieke 

vakken. 

❏ Voor de leerlingen uit het studiegebied personenzorg (opleidingen 

verzorging/zorgkundige) zijn de stages verplicht vanuit de federale regelgeving en 

staan bovenaan de beslissingsboom. De leerlingen van 6 verzorging - 7 kinderzorg - 

7 thuis- en bejaardenzorg gaan op stage vanaf maandag 18 mei. Tot het einde van 

het schooljaar gaan de leerlingen 2 dagen in de week op stage. Dit op maandag en 

dinsdag. 

❏ Voor de leerlingen uit 6 houtbewerking - 6 office & retail - 7 renovatie bouw - 7 

dakwerken en 7 verkoop en vertegenwoordiging starten de stages op donderdag 28 

mei. Tot het einde van het schooljaar gaan de leerlingen 1 dag in de week op 

stage. Dit op donderdag. 

❏ De leerlingen van 6 bouwplaatsmachinist en 7 wegenbouw oefenen hun praktische 

vaardigheden op school en gaan niet op stage. De social distancing in de 

bestelwagens van de stagegevers kan niet gegarandeerd worden. 

De leerlingen die in een risicogroep zitten en dus niet op stage kunnen, komen naar 

school. De vakleerkrachten zijn op school aanwezig om deze leerlingen praktische 

vaardigheden aan te leren op school.  

 

Online contacten met leerlingen 

 

❏ Preteaching loopt door op dagen dat de leerlingen niet op school zijn. 

❏ We plannen geen meets op momenten dat de leerlingen op stage of op school 

aanwezig zijn → zie ‘overzicht lesdagen’. Op het overzichtsformulier van de online 

lessen worden de dagen vastgezet. 

   

 



 

 

 

Timing einde schooljaar 

 
❏ De laatste effectieve lesdag is vrijdag 26 juni. 

❏ De deliberaties worden gehouden op maandag 29 juni en dinsdag 30 juni. Op die 

dagen zijn de leerlingen thuis. 

❏ We sluiten het reguliere schooljaar af op woensdag 1 juli met een oudercontact en 

personeelsvergadering.  Op welke wijze beide zullen worden georganiseerd 

(digitaal of niet), wordt later duidelijk gemaakt. 

❏ Op woensdag 26 augustus en donderdag 27 augustus zijn er deliberaties voor de 

leerlingen met uitgestelde proeven. 

❏ De proclamatie voor de laatstejaars - nog te bekijken. De communicatie volgt van 

zodra er een concrete invulling is.  

Een concrete briefwisseling over het einde van het schooljaar volgt nog. 

  

Psychosociaal welbevinden 

Zijn er vragen, zorgen of problemen? 

Op school staat er altijd iemand klaar voor leerlingen en ouders: 

❏ een gesprek aanvragen met de coachleerkracht of de klastitularis kan steeds 

via het nummer 053/62 23 71 of via een e-mail naar 

info@atheneum-herzele.be. Vervolgens zal de leerkracht telefonisch 

contact opnemen 

❏ de leerlingenbegeleider Stefaan Van Pamel of Hans Verstuyft (KAZ-klas) is 

bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek of een afspraak via 

❏ stefaan.vanpamel@atheneum-herzele.be 

❏ hans.verstuyft@kaz.be 

❏ of op het nummer 053/62 23 71 

Ook buiten de school staan mensen klaar om leerlingen en ouders gratis en vertrouwelijk 

te ondersteunen. Vanaf 11 mei zijn de GO! CLB-gebouwen opnieuw geopend en is er op 

alle vestigingen permanentie voorzien. 

Wenst u een gesprek, dan vragen we u op voorhand een afspraak te maken en bij uw 

bezoek de hygiënemaatregelen in acht te nemen: mondmasker, handhygiëne en 1,5m 

afstand. 

Al onze CLB-medewerkers zijn bereikbaar (telefonisch, mail, chat). 

 

mailto:info@atheneum-herzele.be
mailto:stefaan.vanpamel@atheneum-herzele.be
mailto:hans.verstuyft@kaz.be


 

 

❏ jongeren kunnen ook elke dag gratis en anoniem bellen naar Awel op het 

nummer 102 van 16u tot 21u (behalve op zondag). Chatten kan van 18u tot 

22u via awel.be 

❏ tele-onthaal is er voor jongeren en volwassen, gratis en anoniem, 24u op 

24u, 7 dagen op 7, via het nummer 106.  Chatten kan via tele-onthaal.be. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Addendum schoolreglement 2019-2020 

 

zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van sgr20 op 11 mei 2020. 

De corona-pandemie en de maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de 

gevolgen in ons land te beperken, heeft onze school tijdelijk geraakt in zijn werking. 

Daarom zijn er een aantal maatregelen nodig, bijvoorbeeld met betrekking tot evaluatie 

en deliberatie, om jou het lopende schooljaar op een goede manier te laten afronden. 

1.     Begeleiding en evaluatie 

 1.1.            Evaluatie 

 Wat evalueren wij? 

Evaluaties die gebeurden in de drie weken vóór de paasvakantie en tijdens de periode van 

preteaching kunnen enkel als formatief beschouwd worden. Formatieve evaluatiegegevens 

uit de drie weken vóór de paasvakantie en van de periode van preteaching kunnen enkel in 

het voordeel van de leerling gebruikt worden.  

Stage: het niet afwerken van de stage vormt voor jou als leerling geen belemmering om te 

kunnen slagen. 

GIP: delen van leerplandoelen die voor 16 maart 2020 tijdens het proces werden 

geëvalueerd, worden meegenomen in de evaluatie van de geïntegreerde proef of van het 

vak. De voorziene eindevaluatie van de geïntegreerde proef kan een aangepaste vorm 

krijgen of vervallen. 

  

 



 

Hoe evalueren wij? 

Onze school kiest ervoor om geen examens te organiseren en de onderwijstijd optimaal te 

benutten. We zullen je evalueren op basis van permanente evaluatie. Hiervoor gaan we 

rekening houden met de resultaten van de examens die je al in december hebt afgelegd 

en het dagelijks werk dat je verricht hebt in de weken voor 16 maart. Ook 

evaluatiegegevens die in de 3 weken voor de paasvakantie en in de periode van 

preteaching werden verzameld, kunnen worden meegenomen in de beoordeling, maar 

worden enkel in het voordeel van de leerling gebruikt. Uiteraard houden we ook rekening 

met alle bijkomende relevante informatie of medische gegevens. 

1.2.            Deliberatie 

De school stelt voor de eerste graad de studiebekrachtiging uit tot het einde van de graad 

en zal voor de leerlingen uit het eerste jaar van de graad een begeleidende klassenraad 

organiseren om de leerlingen verder te begeleiden en op te volgen. De begeleidende 

klassenraad kan remediëringstrajecten naar het volgende schooljaar opleggen en of 

adviezen in het kader van schoolloopbaan uitspreken. De leerlingen uit het tweede jaar 

van de graad zullen van de delibererende klassenraad een eindbeslissing ontvangen. 

Onze school hanteert, na gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur, als 

afwijkingsmogelijkheid een evaluatiesysteem waarbij de delibererende klassenraad in de 

tweede respectievelijk de derde graad wordt uitgesteld tot het einde van het tweede 

leerjaar van het structuuronderdeel en de graad in kwestie. 

De delibererende klassenraad neemt dan een eindbeslissing op het einde van het tweede                         

leerjaar van het structuuronderdeel en de graad in kwestie, respectievelijk de tweede en                         

derde graad. 

In principe wordt deze beslissing genomen uiterlijk op 7 juli van het betrokken schooljaar. 

Niettemin kan die termijn voor uitzonderlijke én individuele gevallen worden verlengd tot 

"uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgende schooljaar". Het behoort tot de 

autonome bevoegdheid van de delibererende klassenraad om te oordelen of je een 

bijkomende proef moet afleggen vooraleer een definitieve beslissing kan genomen 

worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebaseerd zijn op herexamens, vakantiewerk of 

-lectuur, enz. Als daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 7 juli is genomen, dan kun je 

voor evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast. 

1.3.            Rapportering 

Onze school kiest ervoor om de deliberaties eind juni, ten laatste begin juli te houden en 

verzekert jou en je ouders dat jullie de resultaten ten laatste op 7 juli ontvangen. 

  

2.        Duaal leren 

 



 

2.1.            De verplichting om de opleiding te verlaten als er niet tijdig een 

onderneming wordt gevonden. 

Als je als leerling tussen 16 maart en 30 juni 2020 geen overeenkomst met een werkplek 

hebt kunnen afsluiten dan blijft je inschrijving toch doorlopen en word je dus niet 

verplicht om de opleiding te verlaten. 

3.        Bijlagen 

3.1.            Schoolreglement en PPGO! 

De wijzigingen aan het schoolreglement zijn het rechtstreekse gevolg van nieuwe                     

regelgeving en hebben onmiddellijke uitwerking zonder voorafgaand akkoord van de                   

ouders of meerderjarige leerling. Alle betrokkenen worden via dit addendum schriftelijk of                       

elektronisch op de hoogte gebracht. 

 


