HOE WERKT DE MIDDELBARE SCHOOL TIJDENS
CORONA?
Door Vlaamse Scholierenkoepel

11-18 jaar

Scholen gesloten tot en met 18 april
Vanaf maandag 29 maart tot en met zondag 18 april is er geen les in het secundair
onderwijs. Geen les op school, geen les op afstand.
Examens mogen wel nog op school doorgaan, als dat veilig kan.
Ook stages en duaal leren kunnen doorgaan als dat veilig kan op je stage- of
werkplek.
Kan je bij niemand terecht in de week voor de paasvakantie? De school organiseert
noodopvang voor leerlingen die dat nodig hebben.

Hopelijk weer voltijds naar school vanaf 19 april
Als de coronacijfers goed zijn, mag vanaf 19 april elke leerling in het secundair
onderwijs weer voltijds naar school.
Scholen kunnen waarschijnlijk ook na de paasvakantie afstandsonderwijs
organiseren als ze dat willen of nodig vinden.

Wat zijn de andere maatregelen op school? (Code oranje)
Om het veilig te houden, hebben de experten een systeem van kleurcodes
gemaakt. De kleur hangt af van hoe hoog de kans is op besmetting. En elke
kleurcode heeft zo zijn eigen veiligheidsregels.
Nu zitten alle scholen in code oranje: "matig risico op besmetting".

PRAAT EROVER
Mail met Vlaamse
Scholierenkoepel
Vul het formulier in en krijg
binnen de 2 werkdagen antwoord.

Bel met Vlaamse
Scholierenkoepel
Bel 0495602520 op werkdagen,
9-17u.

Chat met CLB
Een chatgesprek duurt maximum
45 minuten en is anoniem.
Ma/di/wo/do: 14-21u.

• Mondmaskers zijn overal binnen op school verplicht.
• Tijdens de pauze buiten draag je een mondmasker als je geen 1,5
meter afstand kan houden.
• De pauzes gebeuren waar dat kan in 'shifts', zodat je niet met iedereen
tegelijk op de speelplaats staat.
• Sportlessen gebeuren zo veel mogelijk zonder contact en buiten.
• Je LO-leerkracht kiest best voor activiteiten waarbij je afstand kan
houden van andere leerlingen. Een klasgroep mag samen buiten
sporten als je afstand kan houden van andere mensen en mondmaskers
draagt waar dat nodig is.
• Sport je toch binnen? Dan moet er goed verlucht worden en mag het
niet te intensief zijn. Je houdt dan ook altijd afstand van je
medeleerlingen. Kan dat niet? Dan draag je een mondmasker.
• De douches zijn gesloten. In de kleedkamers draag je een
mondmasker.
• Je krijgt een vaste plaats in je vaste klas.
• Tijdens de middagpauze eet je in je eigen klasgroep, in je klas of in de refter.
In de refter krijg je een vaste plaats. Warme maaltijden mogen.
• Daguitstappen buiten de school mogen weer doorgaan, maar je school moet
er wel voor zorgen dat dat veilig gebeurt. Het kan alleen in je eigen klasgroep
en in open lucht.
• Ook praktijklessen op verplaatsing en zwemlessen mogen doorgaan.
• Meerdaagse uitstappen blijven verboden tot en met de eerste week na
de paasvakantie.
• Stages en duaal leren gaan door als dat veilig kan op je stage- of werkplek.
Stagebegeleiding gebeurt zo veel mogelijk online.
• Examens kunnen doorgaan. Je moet wel genoeg afstand kunnen houden van
andere leerlingen in het examenlokaal.

Andere kleurcodes en wat ze willen zeggen
Groen: geen risico op besmetting
De situatie is zoals vóór de pandemie. Je blijft wel je handen extra wassen.
Geel: laag risico op besmetting
• Je mag 5 dagen per week naar school.
• Mondmaskers zijn verplicht, behalve tijdens de pauze buiten en als je sport.
• Activiteiten buiten school gaan niet door, behalve zwemlessen en
praktijklessen.
• Blijf extra je handen wassen.
Rood: bij hoog risico op besmetting
• Dezelfde regels als bij code oranje gelden ook bij code rood.
• Warme maaltijden mogen niet meer, je moet zelf je lunchpakket
meebrengen.
• Er zijn geen activiteiten buiten school meer, ook geen zwemlessen of
praktijklessen.
Er zijn ook extra veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld als je materiaal van de
school wil gebruiken. Vraag hierover best extra info aan je school als het nodig is.

Wat als ik thuis moeilijk les kan volgen?
Heb je het moeilijk om thuis les te volgen? Dan kan je altijd nog naar school, ook bij
code oranje en rood. Bespreek dit met een volwassene op school, of met het CLB.
Vind het adres, telefoonnummer en e-mailadres van het CLB van jouw school
FOTO: Taylor Wilcox

