Draaiboek coronavoorschriften voor scholen onder code oranje met versoepelingen
Geldig vanaf 1 mei 2021

Draaiboek coronavoorschriften onder code oranje
met versoepelingen1
Kom je op excursie bij het Havencentrum? Dat kan! Vanaf mei 2021 kunnen we jou en je
leerlingen op een coronaveilige manier ontvangen, nu in het lager en secundair onderwijs
eendaagse extra-murosactiviteiten weer zijn toegestaan onder bepaalde voorwaarden1.
Voorzichtigheid blijft echter cruciaal. Daarom komen er bijkomende, strikte maatregelen
kijken bij onze activiteiten. Die sommen we voor jou op in dit draaiboek.
Neem dit document op voorhand grondig door voor de opmaak van jullie verplichte risicoanalyse en
communiceer de nodige maatregelen helder naar de andere begeleiders en je leerlingen. Alleen zo
kunnen we samen veilig de haven ontdekken conform de huidige richtlijnen én bijdragen tot een
maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus.
Elke excursie van het Havencentrum die onder code oranje met versoepelingen plaatsvindt, moet aan
alle onderstaande afspraken voldoen. Als jullie bij ons op excursie komen, verklaren jullie zich dus
automatisch akkoord met alle afspraken, rechten en plichten in dit document. Uitzonderingen
hierop zijn niet mogelijk. Als een of meerdere afspraken tijdens de excursie niet wordt nageleefd
door een van jullie deelnemers en de veiligheid van onze gids niet kan worden gewaarborgd, behoudt
het Havencentrum het recht om de excursie vroegtijdig af te breken, zonder recht op terugbetaling.

1. Gewijzigd aanbod en aangepaste capaciteit
Gewijzigd aanbod: Onder de geldende voorschriften zijn niet alle excursies mogelijk. Omdat de
veiligheid van jou en je leerlingen, van onze gidsen en van ons personeel voorop staat, starten we die
excursies pas op van zodra dit veilig kan. Raadpleeg de FAQ-pagina op onze website voor een
volledig en up-to-date overzicht.
Gewijzigde capaciteit en groepsgrootte: Voor een coronaveilig verloop is de maximale
groepsgrootte per gids verlaagd naar 25 leerlingen, exclusief de begeleider(s) en de gids. In totaal
kunnen er maximaal 4 groepen van 25 coronaveilig lunchen op het Havencentrum.

2. Scholen leggen eigen vervoer in
Het gebruik van openbaar vervoer is niet toegelaten. Als school sta je in voor coronaveilig transport
per autobus (zie ‘5.2.1. Uitstappen met de bus’). Per bus is 1 klasbubbel toegelaten.

3. Klasbubbel maximaal gerespecteerd
Klasbubbels zijn vaste groepen van leerlingen. Op die manier is het aantal contacten voor kinderen op
school relatief beperkt en is contactonderzoek indien nodig haalbaar. Tijdens de activiteiten blijven de
klasbubbels gerespecteerd dankzij de volgende voorwaarden:
• De school brengt zelf het downloadbare excursiemateriaal mee voor alle leerlingen (Haven in
Landschappen);
Wat houdt ‘code oranje met versoepelingen’ in?
Voor de duidelijkheid maken wij een onderscheid tussen de maatregelen die normaal gelden onder code oranje en de
maatregelen sinds de versoepelingen op 19/04/2021, waarbij eendaagse extra-murosactiviteiten wel weer zijn toegelaten onder
bepaalde voorwaarden voor alle leerlingen in het basis- en het secundair onderwijs:
De klasbubbel blijft maximaal gerespecteerd.
Zonder gebruik te maken van het openbaar vervoer
Zonder contact met niet-essentiële derden (hierbij tellen gidsen als essentiële derden)
Nadat de begeleidende leraars/school een risicoanalyse heeft opgemaakt in samenspraak met hun schoolteam,
leerlingen en ouders, die aantoont dat de uitstap op veilig kan worden georganiseerd.

1

Goedkeuring
Dit draaiboek is goedgekeurd door onze preventieadviseurs van de provincie Antwerpen.

Pagina 1 van 4

Draaiboek coronavoorschriften voor scholen onder code oranje met versoepelingen
Geldig vanaf 1 mei 2021

•
•
•
•

Er zijn maximaal 4 excursiegroepen van 25 leerlingen tegelijk op het Havencentrum aanwezig
(zie ‘1. Gewijzigd aanbod en aangepaste capaciteit’);
De signalisatie voor veilig verkeer in het Havencentrum;
Per bus rijdt er maximaal 1 klasbubbel mee en blijft de social distancing gerespecteerd door rijen
1 t.e.m. 4 leeg te laten en door de handhaving van de afgesproken op- en afstapsequenties;
De educoach blijft binnen zijn/haar ‘coachzone’ (LEGO® Haven Studio).

4. Geen contact met niet-essentiële derden
Gidsen en educoaches, gezien als essentiële derden, respecteren de veiligheidsmaatregelen
(mondmasker, 1,5 m afstand bewaren, goede handhygiëne). Indien de gids symptomen vertoont, zal
het Havencentrum die vervangen of in het geval van overmacht de activiteit kosteloos annuleren.
Om je uitstap achter de schermen in goede banen te leiden is ook het onthaalteam aanwezig op het
Havencentrum, maar zij maken geen contact met de groepen en zijn afgescheiden door plexiglazen
wanden op de balie. Indien zij zich verplaatsen in het gebouw, zetten ook zij steeds een mondmasker
op. Schoonmaakwerkzaamheden worden ingepland in ruimten wanneer daar geen bezoekers zijn.

5. Geldende maatregelen
5.1. Overkoepelende maatregelen tijdens alle programma’s
5.1.1. Symptomen = thuisblijven

In geval van COVID-19-symptomen mogen begeleiders en leerlingen niet deelnemen aan excursies:
• Koorts (vanaf 38,0°C), tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals na vaccinatie;
• Hoesten of kortademigheid. Als de persoon gekend is met deze klachten, kan hij/zij wel op
excursie, tenzij de symptomen plots verergeren;
• Verkoudheid én grieperig gevoel (spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, geen eetlust,
Benauwdheidsklachten, last van buikklachten, zoals diarree en/of braken);
• Geur- en /of smaakverlies.

5.1.2. Aankomst op het Havencentrum

Wacht bij aankomst op de bus. Je gids komt je ophalen, begeleidt je en overloopt met de groep de
afspraken rond het verloop van de gidsactiviteit en de te respecteren maatregelen.

5.1.3. Social distancing & mondmaskerplicht

Social distancing: Altijd moet er 1,5 m afstand worden bewaard tussen de klasbubbel en andere
klasbubbels, de buschauffeur en de medewerkers van het Havencentrum. De gids voorziet plaatsen
om coronaveilig toelichting te geven (bv. ver genoeg van andere mensen). Tijdens noodsituaties
vervalt de verplichting tot social distancing en moet iedereen een mondmasker dragen.
Mondmaskerplicht: Een mondmasker (wegwerp-, stoffen en medisch; dus geen sjaals e.d.) dragen
dat mond én neus bedekt, is verplicht vanaf het vijfde leerjaar tijdens de hele excursie, voor leerlingen,
begeleiders en gidsen. Uitzondering: tijdens het eten en drinken tijdens de lunchpauze geschranst aan
tafel. Indien deelnemers geen mondmasker kunnen dragen door medische aandoeningen, moeten de
begeleiders hiervoor bewijs voorleggen aan de gids en het onthaal voor de start van de excursie.

5.1.4. Hoest-, nies- en handhygiëne

Nies en hoest in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Op het Havencentrum zijn
pompstations met ontsmettingsgel voorzien (op de bus zelf te voorzien). 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)
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5.1.5. Extra schoonmaak

De sanitaire voorzieningen en de contactoppervlakken in de cafetaria en lokalen worden grondig
ontsmet voor je aankomst en met hogere frequentie schoongemaakt.

5.1.6. Ventilatie

Het Havencentrum is niet voorzien van een ventilatiesysteem. Om de luchtkwaliteit te verzekeren,
worden ramen en deuren zoveel mogelijk opengezet. Op frissere dagen is het daarom aangeraden
te voorzien in voldoende warme kledij.

5.1.7. Cafetaria

Alle deelnemers en begeleiders voorzien hun eigen lunch en drankjes; de automaten en
waterfontein zijn niet beschikbaar. De eetruimtes zijn coronaveilig opgesteld. Tijdens de lunch zitten
de deelnemers geschranst en mogen ze aan tafel hun mondmasker afzetten. Elke excursiegroep eet
samen: de begeleiders eten bij hun leerlingen. Van zodra iemand klaar is met eten, zet die het
mondmasker weer op. Verplaats je je toch, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek, dan moet je je
mondmasker dragen.
Om de excursiegroepen van maximaal 25 leerlingen intact te houden tijdens toiletbezoeken en de
lunchpauze zal de lunchruimte verdeeld zijn in 4 veilige zones waarin de groepen van elkaar zijn
gescheiden. Die zones zijn aangeduid met verschillende kleuren stoelen en van elkaar gescheiden
door linten. Per zone zijn er paden afgebakend met een dubbele looprichting, omdat iedereen van
dezelfde zone gelijktijdig aankomt en vertrekt, waardoor leerlingen elkaar niet kruisen.
Elke zone telt een begeleider van de school, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de
leerlingen van diens excursiegroep. Indien een leerling tijdens de lunch naar het toilet moet, ziet de
begeleider erop toe dat dit volgens de maatregelen verloopt (zie ‘5.1.8. Sanitaire ruimtes’)

5.1.8. Sanitaire ruimtes

Per sanitaire ruimte is er slechts 1 persoon tegelijk toegelaten. In de hal mogen maximaal 2
personen tegelijk aanschuiven met telkens 1,5 m afstand. Per zone begeven zich dus max. 3
leerlingen tegelijk naar het toilet dat bij hun zone hoort. Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.

5.1.9. Toezicht

De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels door de deelnemers tijdens de
volledige excursie (incl. pauzes, maaltijden, sanitaire bezoeken en verplaatsingen), in samenspraak
met de gids. In het geval van bezorgdheden en opmerkingen mogen de medewerkers van het
Havencentrum de begeleiders aanspreken. Wanneer de gids zich niet veilig voelt doordat er aan een
of meerdere veiligheidsmaatregelen niet wordt voldaan, behoudt die het recht om de excursie stop te
zetten, zonder terugbetaling.

5.1.10. Behandeling van verdachte coronasymptomen tijdens de gidsactiviteit

Tijdens de gidsactiviteit: Wordt iemand ziek tijdens de excursie? Vertoont een leerling of
personeelslid plots symptomen die kunnen wijzen op COVID-19? Meld dit aan de gids en volg diens
instructies. In samenspraak met het onthaalteam wordt de persoon in een aparte ruimte geïsoleerd in
afwachting dat die naar huis gaat. Op diezelfde dag contacteren de ouders of de begeleider de
huisarts telefonisch voor een test.
Na de gidsactiviteit: Worden er binnen de 2 dagen na de excursie bij deelnemers of begeleiders
COVID-19-symptomen vastgesteld? Ook al gaat het om laagrisicocontacten, laat dit weten aan onze
onthaalmedewerkers, zodat wij de betrokken partijen onmiddellijk kunnen informeren.

5.2. Specifieke maatregelen

5.2.1. Uitstappen met de bus

Ga je met de bus op stap? Leg dan veilig busvervoer vast en volg deze maatregelen:

Pagina 3 van 4

Draaiboek coronavoorschriften voor scholen onder code oranje met versoepelingen
Geldig vanaf 1 mei 2021

Capaciteit & bruikbare zitplaatsen: Volgens de officiële voorschriften is er per bus 1 klasbubbel
toegelaten. Indien de klasbubbel meer dan 25 leerlingen (onze coronaveilige maximumcapaciteit per
gids) telt, gaat het dus om 2 excursiegroepen binnen dezelfde klasbubbel. Die groepen worden de
hele dag lang behouden, ook tijdens lunchpauzes en activiteiten.
Om social distancing van 1,5 m te garanderen moet minstens 1 rij leeg blijven tussen de gids(en) en
de chauffeur en 2 rijen tussen de gids(en) en de leerlingen. Anders gezegd: laat minstens rijen 1
t.e.m. 4 vrij en calculeer dit in in het aantal beschikbare plaatsen. De gids(en) nemen plaats op de 2e
rij. Alle andere zitplaatsen mogen worden ingenomen, de deelnemers hoeven dus niet geschranst te
zitten.
Op- en afstappen: Indien de bus in het midden en/of achteraan een deur heeft, stappen leerlingen
en begeleiders op en af via die deur en gebruiken gidsen de deur vooraan. Indien er slechts 1 deur
vooraan is, dan stapt de gids laatst op en eerst af. Als de bus andere afspraken over de optimale
op- en afstapvolgorde vereist, worden die gemaakt aan het begin van de excursie, waarbij er steeds
1,5 meter afstand wordt bewaard tussen de klasbubbel, incl. begeleiders, en de gids. De leerlingen
worden vooraf duidelijk gevraagd om rustig te blijven zitten en deze regels te respecteren.
Hygiëne: Alle passagiers moeten steeds hun mondmasker dragen. De school zorgt ervoor dat
leerlingen bij het op- en afstappen op de bus hun handen kunnen ontsmetten en voorziet hiervoor
zelf handgel, hetzij met persoonlijke tubes handgel, hetzij met een gemeenschappelijk verdeelpunt.
Het reinigen en ontsmetten van de bus is de verantwoordelijkheid van de buschauffeur. Zie er dus op
toe dat de busmaatschappij de geldende maatregelen in acht neemt.

5.2.2. LEGO® Haven Studio

De workshop LEGO® Haven Studio vindt plaats in een leslokaal en is dus vergelijkbaar met de
situatie in vaklokalen.
Alle aanwezigen dragen continu een mondmasker. De leerlingen werken samen in groepjes. De
educoach houdt steeds 1,5 m afstand tijdens de workshop. In normale omstandigheden wandelt die
van groepje naar groepje om hen te begeleiden, maar nu zal de coach in zijn/haar educoachzone
blijven, de groepjes van op afstand instrueren en indien nodig een begeleidende leerkracht uitleggen
hoe die de leerlingen kan helpen op de laptop.
De ruimte is groot en wordt verlucht via het ene raam en de deur. De workshop telt veel
contactoppervlakten (tafels, stoelen, laptops en LEGO®-robots). Die reinigen de leerlingen zelf aan
het eind van de workshop. Aan het einde van de dag worden die ook nog eens gereinigd door het
Havencentrum.
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