Regeling 1ste schooldag schooljaar 2020-2021 = 1 september 2020
Aanwezig op school om:
•
•

eerstejaars:
tweedejaars:

08.30 u.
09.15 u.

Praktische info:
•

Ingang via de Kroonmolenstraat, fietsen worden gestald in de fietsenstalling van de
Kroonmolenstraat. Onze eerstejaars gebruiken de fietsensstalling beneden en onze
tweedejaars de bovenfietsenstalling. Nadien verzamelen op de speelplaats.

•

Leerlingen worden bij het belsignaal opgevangen door de titularis.

•

Breng pen en papier mee!

•
•

Alle leerlingen blijven op school tot 12.10 u.
Leerlingen krijgen een voorlopig lessenrooster mee voor de komende week.

Schooluren vanaf woensdag 2 september 2020
•

Sluiten poort: 8.40 u

•

Lesuur 1: 8.45 u – 9.35 u

•

Lesuur 2: 9.35 u – 10.25 u

•

Pauze voormiddag: 10.25 u – 10.40 u

•

Lesuur 3: 10.40 u – 11.30 u

•

Lesuur 4: 11.30 u – 12.20 u

•

Pauze middag: 12.20 u – 13.20 u (sluiten poort 13.15 u)

•

Lesuur 5: 13.20 u – 14.10 u

•

Lesuur 6: 14.10 u – 15.00 u

•

Lesuur 7: 15.00 u – 15.50 u

Let op, deze uren komen niet overeen met de lesuren van de afdeling Handel!

Kroonmolenstraat 8

9100 Sint-Niklaas

Tel: 03 361 16 61

e-mail: info@1stegraad.broeders.be

www.broeders.be

Broederscholen Hiëronymus VZW, Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas, KBO 0415-245-221 RPR Gent, afdeling Dendermonde,
info@broeders.be www.broeders.be

Corona – afspraken
Enkel samen krijgen we het corona-virus klein!

Mondmaskers:
•
•
•
•
•
•

Je bent verplicht om op heel grondgebied Sint-Niklaas een mondmasker bij te hebben.
In het centrum van Sint-Niklaas, ben je verplicht om in de mondmaskerzone, je masker te
dragen.
In de straat van de school, ben je verplicht om je mondmasker te dragen. Opgelet, dit is een
maatregel van de stad en je kan beboet worden indien je dit niet ophebt.
Op school, ben je verplicht je mondmasker te dragen in de gangen, lokalen, sanitaire
ruimtes,…
Enkel tijdens de pauzes in openlucht of tijdens een sportactiviteit (les L.O.) mag je je masker
afzetten.
Ouders die leerlingen komen ophalen/afzetten blijven liefst in de auto zitten, als je wacht
buiten het voertuig is een mondmasker verplicht.

Handhygiëne:
Handen ontsmetten of wassen is verplicht bij:
• Het betreden van de school
• Binnenkomen in de klas
• Na het toiletbezoek
• Voor de maaltijd
• Voor het verlaten van de school
• Na het hoesten/niezen/snuiten/…

Social distancing:
•
•
•
•

Probeer steeds zoveel mogelijk afstand te houden van mekaar (1.5m) en vermijd fysiek
contact. Dit hou je ook aan buiten de schoolpoort!
Bij het toekomen aan de school geef je geen hand aan elkaar, geen kus, geen knuffel,…
Je gaat met niet meer dan 2 personen op een bankje zitten.
We kunnen het niet genoeg benadrukken, gebruik gewoon je gezond verstand.

Les en pauze
•
•
•
•
•

Zorg dat je altijd op tijd op school bent, kom niet op het laatste moment nog binnen, je moet
met heel wat extra rekening houden als je nu op school toekomt.
Je gebruikt enkel de ingang in de Kroonmolenstraat.
Het eten in de refter gebeurt in de eigen klasbubbel, verschillende klassen mogen dus niet aan
dezelfde tafel zitten.
Na het gebruik van de refter, kuisen en ontsmetten de leerlingen de gebruikte tafels en
stoelen.
Ook op de speelplaats blijf je in je bubbel. De toiletten van onze speelplaats zijn er voor ons,
dwaal dus niet rond!
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Betreden van ruimtes
•
•

•

Leerlingen wachten in de gang op veilige afstand van elkaar en betreden één per één het
klaslokaal, de refter, …
Het secretariaat, het onthaal, de graadcoördinatie, de directeur:
o Op de grond is met plakband een veilige ruimte aangeduid voor de deur/het
schuifraam. In dit kader mag maximum 1 leerling wachten tot hij/zij geholpen wordt.
o Zonder toestemming mag je deze ruimtes niet betreden.
Ouders:
o Ouders mogen enkel op school komen bij een onverwachte gebeurtenis (bv. kind dat
onwel of ziek geworden is).
o Indien nodig, mag een ouder een afspraak maken om op school ontvangen te worden.
o Het nabrengen van vergeten turnkledij, boterhammen, … vragen we om niet te doen!

We hopen dat jullie samen met ons er werk van willen maken om het schooljaar zo veilig en
aangenaam mogelijk te laten verlopen.
We danken jullie intussen voor het geduld en respect dat jullie opbrengen om deze afspraken op te
volgen. Indien er vragen/bemerkingen/suggesties/… zijn, dan vernemen we ze graag.
U kan deze steeds doorgeven via:
Tel: 03 361 16 61
Mail: info@1stegraad.broeders.be
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