SNT-les veiligheidsmaatregelen 2021 (update van
19/04/2021)
Beste cursist
SNT werkt in code rood conform de draaiboeken. De code wordt bepaald door de
beslissing van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Onderstaande maatregelen zorgen ervoor dat wij toch nog aan 25% van de cursisten
fysieke contactlessen in de klas kunnen geven. Omdat we kwetsbare doelgroepen
voorrang geven kan niet iedereen 25% naar de les komen.
Eens je ingeschreven bent, zal je leerkracht je informeren wanneer je ofwel een
fysieke contactles op school in de klas hebt ofwel wanneer je een afstandsles hebt.
Respecteer de maatregelen, draag je mondmasker.
SNT-team
1.

Fysieke lessen onder code rood coronamaatregelen Arsenaalstraat 4

















[Typ hier]

Mondmasker is verplicht: overal, zowel voor cursisten als personeelsleden
o Breng je eigen mondmasker mee, ook een tweede voor het geval het
eerste stuk gaat of indien je meerdere lessen volgt.
o Is er een medische reden waarom je geen mondmasker mag dragen, kan
je geen les volgen. Behoor je tot een risicogroep (*) vraag aan je huisarts
of je lessen mag volgen.
Maximaal social distancing wordt nagestreefd in alle contacten, d.w.z. maximaal
afstand houden bij alle contacten en het verplicht dragen voor personeel en
cursisten van een mondmasker zowel binnen SNT als buiten op de terreinen van
SNT.
Volg de pijlen (= circulatieplan).
Ingang en uitgang zijn apart.
Ontsmet je handen bij binnenkomen. Er staan dispensers in de inkom. In ieder
lokaal staat ontsmettende vloeistof in een verstuiver voor reiniging van de
contactvlakken en een handpompje met ontsmettende handgel.
o Het gebruik van handschoenen wordt afgeraden. Handen kunnen
gemakkelijker gewassen en/of ontsmet worden.
o Ook in de klas staat een ontsmettingsmiddel
Houd afstand (in de klas, in het gebouw, op de binnenkoer …).
Bij het binnenkomen van het centrum gaan de cursisten rechtstreeks naar de klas
en gaan op hun vaste plaats zitten. De leerkracht zorgt dat hij/zij zelf 10 minuten
voor aanvang van de les in het klaslokaal aanwezig is. Dit vermijdt
samenscholingen voor de start van de les.
Maximaal 10 cursisten en de lesgever per lokaal, onafhankelijk van de grootte van
het lokaal.
Cursisten en leerkrachten ontsmetten de handen bij het betreden van het centrum
of van het lokaal.
Kies een vaste plaats in de klas. Laat indien mogelijk een stoel tussen.
De tafels staan opgesteld in rijopstelling. Er wordt, indien mogelijk, telkens een
zitplaats vrijgelaten tussen de cursisten. Maximum 10 cursisten + 1 leerkracht per
lokaal ongeacht de lokaalgrootte. De vereiste van 4m² per cursist en/of
personeelslid zoals tijdens de periode in juni is niet meer van toepassing.



Er wordt zoveel mogelijk ventilatie voorzien in de lokalen, bv. er wordt zoveel
mogelijk les gegeven met open deur en/of open venster.



Bij gebruik van materialen, toestellen (leerkrachten-pc) steeds op voorhand en
nadien de handen ontsmetten! De cursisten gebruiken de pc van de leerkracht niet.
Toetsenborden worden met een krimpfolie afgedekt en de krimpfolie wordt na het
einde van de les vervangen. Gebruik en uitwisseling van niet persoonlijk materiaal
wordt tot een noodzakelijk minimum beperkt.
Niet iedereen verlaat gelijktijdig het lokaal, dit gebeurt gespreid.















Er is geen pauze buiten het leslokaal. Deze gebeurt in het klaslokaal.
Beperkt eten (koekje, snack, stuk fruit) kan binnen de klasgroep met inachtname
van minimum 1,5m afstand t.o.v. andere personen tijdens het eten. Eet bij
voorkeur buiten. Eten in het gebouw vereist extra voorzorgsmaatregelen die we
momenteel niet kunnen garanderen.
Toiletbezoek enkel volgens behoefte en met inachtname van de in de volledige
samenleving geldende veiligheidsmaatregelen. Sanitaire stop = tijdens de les,
wanneer nodig.
Om de leerkrachten toe te laten de hygiënische nazorg te doen worden de
lessen een kwartier ingekort. Zo worden toetsenborden met een krimpfolie
bekleed.
Blijf niet gezellig napraten in de gang, aan de deur ... Vermijd samenscholingen,
wachtrijen …
Automaten zijn in gebruik. Je kan eventueel zelf een flesje water meebrengen naar
de klas.
Na de les: verlaat onmiddellijk het gebouw. (Niet vergeten: in Brugge geldt
een verplichte mondmaskerzone. Mondmasker is verplicht o.m. aan het
Wijngaardplein https://www.brugge.be/zones-mondmaskers-grote-versie.)
Extra-murosactiviteiten, gastsprekers, werken met modellen e.d. zijn momenteel
niet toegelaten.
Tijdens de lessen willen we zo veel mogelijk contacten vermijden.
Materiaal doorgeven e.d. wordt tot het minimum beperkt, cursisten komen
niet aan het bord, spreekoefeningen met voldoende afstand van elkaar …
o Wat is wel toegelaten: bv. leerkracht haalt ingevulde oefening op, de
leerkracht assisteert aan de computer of controleert een ingevulde
oefening, leerkracht helpt bij praktische uitvoering naaioefening …..
Fotografie, mode, koken: het aanwezige materiaal mag worden gebruikt, volg
de richtlijnen van de leerkrachten.
Koken: de gerechten worden niet genuttigd in de les, breng een bewaardoos
mee. Volg de richtlijnen van de leerkracht.
Ben je ziek, verkouden, koortsig, moet je hoesten …? Blijf thuis. Wie op school
dergelijke symptomen heeft, gaat spontaan onmiddellijk naar huis of zal door
SNT naar huis worden gestuurd.
Het secretariaat is beperkt toegankelijk. Communiceer zo veel mogelijk telefonisch
of digitaal met het secretariaat. Indien het niet anders kan, maak eerst een
afspraak. Binnenterrein/fietsenstalling
Mondmaskerplicht en maximale social distancing zoals in de brede samenleving
wordt gevraagd.
Cursisten mogen niet met meerdere personen plaatsnemen op de banken. Dit wordt
met plaklint aangeduid.
Samenscholingen zijn verboden.
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Ander lesplaatsen dan Arsenaalstraat 4
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3.

Alle hierboven vermelde maatregelen zijn ook op de andere
lesplaatsen dan Arsenaalstraat 4 Brugge van kracht.
Hieronder de bijkomende.
Volg je les op een andere lesplaats dan de Arsenaalstraat, volg
de richtlijnen en circulatie-aanduidingen die op die lesplaats
gelden en/of de aanwijzingen van de leerkracht.
Dienstencentrum De Bollaard:
 Volg het circulatieplan, gebruik de lift enkel indien nodig
omwille van medische redenen en niet samen met
anderen, SNT-cursisten gebruiken enkel de lokalen en
toiletten op de 2de verdieping (m.u.v. Koken), de cafetaria
is niet toegankelijk, de pauze gaat door in de klas.

Afstandslessen

De lessen die niet fysiek in het centrum kunnen plaatsvinden worden vervangen
door afstandsonderwijs.
SNT heeft ervoor geopteerd om dit zo veel mogelijk te doen via videolessen met
MsTeams. Waar dit niet mogelijk is worden vervangende taken en opdrachten
gegeven. Deelname aan de afstandslessen is een criterium bij de eindevaluatie.
Handleiding Teams voor cursisten.

(*) Risicogroepen
Volwassenen



Personen ouder dan 65 jaar (deze groep is in aantal het sterkst vertegenwoordigd
bij de personen gehospitaliseerd met ernstige COVID-infectie)




Volwassenen met ernstige obesitas





Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen

Volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge
bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen
Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling)
NB: Zwangere vrouwen vallen niet in deze risicogroep

Personen met familieleden die verhoogd risico hebben



Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven
mogen gaan werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor
hygiënische maatregelen (zo weinig mogelijk contacten, contacten op veilige afstand,
gebruik van handhygiene en masker waar nodig).



Van zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont moet een arts
gecontacteerd worden en de Sciensano isolatierichtijnen gevolgd worden.
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