
 
Checklist havenuitstap onder code oranje met versoepelingen 

Geldig vanaf 19 april 2021 

  

 

Veilig op excursie in de haven? Dat doen we zo! 
Kom je op uitstap in de haven? Dat kan! Deze checklist gidst je coronaveilig de haven in. 

1. Vóór je excursie: goed voorbereid? 
□ Risicoanalyse uitgevoerd met positieve score 
□ Duidelijke afspraken met de busmaatschappij voor coronaveilig busvervoer  
□ Medebegeleiders grondig geïnformeerd over de maatregelen, de aanpak, de taakverdeling en 

het verloop van de hele excursie 
□ Leerlingen geïnformeerd over de benodigdheden: 

o Mondmasker (wegwerp-, stoffen en medisch; dus geen sjaals e.d.) 
o Papieren zakdoekjes 
o Pen en papier 
o Eigen lunch, snacks en drankjes (automaten niet beschikbaar) 
o Voel je je niet goed? Raadpleeg de huisarts om zeker te zijn dat je naar school mag. 

□ Ontsmettingsgel bij voor alle leerlingen en begeleiders voor de busreis 
□ Haven in Landschappen: excursiebundels bij voor alle leerlingen 

2. Onderweg naar je excursie: overloop de afspraken 
□ Deel het excursiemateriaal uit, als je dat nodig hebt (Haven in Landschappen). 
□ Licht de geldende maatregelen toe (bij aankomst maakt de gids ook de nodige afspraken): 

o Op de bus: 
 Je leraar duidt je vaste zitplaats aan voor de hele excursie. 
 Hou ook hier je mondmasker altijd op en bewaar 1,5 m afstand van de gids. 
 Respecteer de op- en afstapvolgorde: Ga je uitstappen? Blijf rustig zitten tot je leraar 

of gids zegt dat het aan jou is. Wacht ook op jouw beurt voor je weer opstapt. 
 Ontsmet je handen bij het op- en uitstappen. Je leraar voorziet ontsmettingsgel. 

o Draag tijdens de hele excursie je mondmasker, behalve tijdens het lunchen. 
o Hou steeds 1,5 m afstand van de gids en andere medewerkers. 
o Volg de signalisatie (vloerstickers, affiches) en de regels op de posters. 
o Was of ontsmet je handen: 

 Bij het betreden en verlaten van het gebouw van het Havencentrum 
 Bij het betreden van een lokaal/auditorium en na workshopmateriaal te gebruiken 
 Voor en na elk toiletbezoek 
 Voor en na de maaltijd 
 Na hoesten, snuiten of niezen 
 Bij het op- en afstappen van de bus (in het geval van busexcursies) 

o Je excursiegroep krijgt een zone toegewezen met vaste lunchzone en sanitaire ruimte.  
o Lunch: Enkel tijdens de lunch mag je je mondmasker afzetten. Je zit op een vaste, 

geschranste plaats in dezelfde excursiegroep. Van zodra je klaar bent met eten, zet je 
het mondmasker weer op. Verplaats je je (bv. toiletbezoek), draag je mondmasker. 

o Toiletten: Max. 1 persoon tegelijk toegelaten per toiletruimte. Max. 2 personen mogen 
tegelijk aanschuiven in de hal. Gebruik enkel papieren zak- en handdoekjes. 

o Luister naar de gids: die weet het best wat veilig is. 
o Voel je je niet goed? Geen probleem, vertel het me. 
o Noodgeval? Zet je mondmasker op en luister naar de gids en je leraar. 

3. Tijdens je excursie: samen veilig de haven in! 
□ Tijdens de hele excursie (incl. pauzes) toezien dat alle leerlingen de regels respecteren 

4. Na de excursie: veilig terug naar huis 
□ Ontsmet je handen 
□ LEGO® Haven Studio: reinig aan het einde van de workshop zelf de contactoppervlakten 

(tafels, stoelen, laptops en LEGO®-robots).  
□ Veilig terug naar huis. Tot de volgende keer!  
□ Heb je binnen de 2 dagen na de excursie coronasymptomen? Laat het je leerkracht weten. 


