Coronamaatregelen klasbezoek
Voor een veilig bezoek aan Het Beroepenhuis

Enkele afspraken…
Wij kijken ernaar uit om jullie terug te mogen ontvangen. Dit gaat natuurlijk samen met enkele
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mogen we vragen om deze
maatregelen na te leven voor ieders gezondheid?
• Kinderen die ziek zijn, blijven thuis.
• Kinderen die tot een risicogroep behoren, hebben toestemming nodig van een ouder/voogd.
• Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar (dus ook voor elke begeleider en
ouders).
• De betaling gebeurt enkel via facturatie. Wij aanvaarden voorlopig geen cash geld.
• Lunchen is tijdelijk niet mogelijk: zorg dat het middagmaal vooraf/achteraf wordt genuttigd.
• Wij ontvangen slechts één school per dagdeel zodat scholen elkaar niet kruisen.
• Groepen bestaan uit max. 16 leerlingen: de groepsverdeling gebeurt vooraf door de leerkracht.
• In het gebouw is een circulatieplan aangebracht, dat visueel zichtbaar is gemaakt met pijlen en
verbodsborden. Ook de begeleiders zullen de leerlingen hierop attent maken.
• Bij aankomst wachten jullie in de inkomhal tot een begeleider jullie ontvangt.
• De handen worden ontsmet bij aankomst, bij de start van het atelierparcours, bij het betreden
van de tentoonstelling (1x per verdieping) en bij het naar huis gaan.
• Het materiaal dat gebruikt wordt tijdens het atelierparcours en alle interacties in de
tentoonstelling worden na elk klasbezoek ontsmet.

Onze begeleiders zullen uiteraard alle nodige maatregelen in acht nemen: ook zij zullen steeds een
mondmasker dragen en regelmatig de handen wassen/ontsmetten.
Omwille van praktische redenen is er gekozen voor een ateliersparcours, waarbij leerlingen kennis
maken met diverse beroepen (uit verschillende sectoren) en talenten.
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Wij kijken er alvast naar uit om jullie in veilige omstandigheden te verwelkomen!
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