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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  

o Hou er in de capaciteit rekening mee dat er op rijen 1 en 2 geen leerlingen of begeleiders 
kunnen plaatsnemen: rij 1 moet leeg blijven tussen de chauffeur en de groep incl. gids. 
Dat maakt dat de gids op rij 2 zit en dat jullie vanaf rij 3 kunnen plaatsnemen. Tussen 
gids en groep is geen extra afstand meer nodig dankzij de mondmaskerdracht.  

□ Heb je vragen over de corona-aanpak op de externe locaties? Die beantwoorden zij graag: 
o Externe lunchlocatie (buiten het Havencentrum): jullie lunchlocatie staat vermeld op het 

excursieprogramma dat je ontvangt in de loop van het reservatieproces. 
o Havenlandklassen: slaaplocatie Jeugdcentrum Prosperpolder: 

https://www.beveren.be/nl/jcprosperpolder of jeugddienst@beveren.be  
□ 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 voor onderweg. Drankje voor de lunch:  

 Op het Havencentrum: neem je eigen drankje mee, want de drankautomaten zijn 
enkel beschikbaar in noodgeval voor vergeetachtigen. 

 Voor excursies op linkeroever (lunch in KSK Kallo) is de aankoop van 1 drankje per 
persoon verplicht (ter plaatse gezamenlijk contant te betalen).  

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 (bv. Haven in Landschappen). 
□ Licht de geldende maatregelen toe (blijf bij aankomst op de bus zitten: de gids komt jullie 

ophalen aan de bus en maakt ook de nodige afspraken vóór de start van de activiteit): 
o Op de bus: 

 Leraar duidt de vaste zitplaatsen voor alle deelnemers aan voor de hele excursie. 
 Leerlingen houden op de bus hun mondmasker altijd op en bewaren afstand van de 

gids wanneer dat kan. 
 Respecteer de op- en afstapvolgorde (wie eerst opstapt, stapt laatst uit). Leerlingen 

wachten rustig tot leraar of gids zegt dat het aan hen is. 
 Iedereen ontsmet de handen bij het op- en uitstappen. Voorzie ontsmettingsgel voor 

je leerlingen en begeleiders. 
o Tijdens de hele excursie is een mondmasker dragen verplicht, behalve:  

 tijdens het lunchen (zittend aan tafel); 
 in openlucht wanneer jullie 1,5 m afstand kunnen houden met de gids; 
 binnen wanneer je leerlingen neerzitten, jullie 1,5 m afstand kunnen houden met de 

gids en de gids zegt dat je je mondmasker mag afnemen.  
 In de volgende situaties is een masker dragen dus verplicht: 
• binnen wanneer je je verplaatst of rechtstaat 
• in auditoria 
• in externe gebouwen (bv. Kallosluis)  
• wanneer 1,5 m afstand met de gids/coach niet kan (zowel binnen als buiten) 

https://www.beveren.be/nl/jcprosperpolder
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• bv. LEGO® Haven Studio: tijdens de klassikale intro staat de coach vooraan en 
is er voldoende afstand mogelijk. Na de intro tijdens het programmeren moet de 
coach voortdurend rondlopen en leerlingen begeleiden, waardoor social 
distancing niet mogelijk is en alle aanwezigen dus een mondmasker dragen. 

• bv. Haven vol Techniek: je draagt een masker tijdens de workshop in de 
containers, ook al staan die buiten, want social distancing is niet mogelijk. 

 Deze voorschriften gelden zowel voor jou, je leerlingen en collega’s als voor de 
gids/coach. Bovendien is een mondmasker dragen altijd toegelaten. 

o Hou steeds 1,5 m afstand met de gids en andere medewerkers. 
o Goede handhygiëne: 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 Lunch:  
 Je klasgroep krijgt lunchtafels toegewezen (onbeperkt aantal personen per tafel, niet 

meer geschranst, wel per klasgroep). Ook hier zitten jullie op een vaste plaats. 
 Tijdens de lunch mogen jullie het mondmasker afzetten. Verplaats je je (bv. 

toiletbezoek, drankje halen in KSK Kallo), dan draag je je mondmasker. 
o Sanitaire ruimtes (toiletten):  

 Volg de regels op de posters op de deur. Hierop staat o.a. hoeveel personen er in 
totaal maximaal per sanitaire ruimte zijn toegelaten. Dit komt neer op 1 persoon per 
wc/urinoir. 

 Je schuift aan in de hal met een mondmasker, niet in de sanitaire ruimte zelf. 
 Gebruik enkel papieren zak- en handdoekjes. 

o Luister naar en overleg met de gids: die weet het best wat veilig is. 
o Voelt een leerling zich niet goed? Geen probleem, vertel het ons. 
o Noodgeval? Zet jullie mondmaskers op en luister naar de gids. 

3. Tijdens je excursie: samen veilig de haven in! 
□ Tijdens de hele excursie (incl. pauzes) zie je erop toe dat alle leerlingen de coronaregels en 

andere afspraken zoals beschreven in de afsprakennota respecteren. 

4. Na de excursie: veilig terug naar huis 
□ Ontsmet je handen. 
□ Indien de coach dit vraagt, reinigen de leerlingen aan het einde van de workshop zelf even de 

contactoppervlakten (bv. LEGO® Haven Studio: tafels, stoelen, laptops en LEGO®-robots).  
□ Veilig terug naar huis. Tot de volgende keer!  
□ Heeft een deelnemer binnen de 2 dagen na de excursie coronasymptomen? Laat het ons zo 

snel mogelijk weten via 03 569 90 12 of reservatie@havencentrum.be.  

https://www.havencentrum.be/over-het-havencentrum0/afsprakennota-havenbezoeken.html
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