
KLASBEZOEKEN Secundair Onderwijs BIBLIOTHEEK – DRAAIBOEK 2020-2021 
 
INLEIDING 
 
Dit zijn de coronamaatregelen (onderwijs.vlaanderen.be > coronavirus) 
 

“In code geel mogen extra-muros activiteiten enkel in het basisonderwijs (kleuter- en 
lager onderwijs). ... Uitstappen voor het secundair en het volwassenenonderwijs 
worden opgeschort, tenzij het gaat om observatieactiviteiten en praktijklessen op 
verplaatsing in functie van de opleiding.” 

 
AANPAK 
 

• Klasbezoeken vinden plaats op welbepaalde momenten in de week. Dit zijn 
tijdssloten.  

• Er zijn twee types tijdssloten: 
o een half uur voor klasuitleningen in het basisonderwijs (namiddag)  
o één uur voor verdiepende activiteiten zoals introducties (voormiddag) 

• Er zijn tijdssloten  
o voor het basisonderwijs  
o voor de 1ste graad secundair onderwijs / OKAN, enkel in De Krook, niet in 

wijkbibliotheken. 
 

Schema: 
 

Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

09.00-10.00  
10.30-11.30 

Intro BO 
 

Intro BO Intro BO Intro SO  Intro SO 

12.45-13.30 
13.45-14.15 
14.30-15.00 

Uitleen 
 

Uitleen - Uitleen Uitleen 

 
Op afspraak 
 

• De bezoeken zijn enkel op afspraak. 

• Maak een afspraak via een online-reservatietool voor de 1ste graad 

• Als je een tijdslot boekt, krijg je richtlijnen in een bevestigingsmail en een 
herinneringsmail. (zie bijlage) 

• Bezoeken 2de en 3de graad en OKAN zijn te bespreken. Maatwerk. Neem hiervoor 
contact op met bibliotheek.scholenwerking@stad.gent  

 
Praktisch: 

• Zonder afspraak kan je niet binnen.  

• Kom op tijd met je klas! 

• Er kan maar één klas tegelijk in de bib, met mondmaskers. 
 

mailto:bibliotheek.scholenwerking@stad.gent


Veiligheidsmaatregelen: 
 

• Er zit voldoende tijd tussen 2 bezoeken om te kunnen reinigen.  
Noot van de preventiedienst in het draaiboek basisonderwijs:  
“Wanneer iedereen de handen wast of ontsmet voor én na het bezoek (en na het 
toiletbezoek) is het in feite voldoende om de high touch oppervlakken twee keer per 
dag te reinigen.” 

• De schoonmaakploeg reinigt het toilet tussen de tijdsloten. 

• Kom met je klas binnen en ga naar buiten via de deur aan de Platteberg (-1), niet via 
de ingang op het Miriam Makebaplein. 

• Het aantal aanwezigen wordt vooraf doorgegeven aan de bewaking van het gebouw. 
Deze aantallen tellen mee voor de opvolging van het maximale gelijktijdig aantal 
toegelaten bezoekers. 

• We zorgen voor een onthaalmedewerker op het uur van afspraak die verder ook bij 
de groep blijft. 

• We voorzien handgel aan deze ingang. 

• De medewerkers dragen een mondmasker tijdens het klasbezoek 

• Leerlingen en leerkrachten dragen een mondmasker tijdens het bezoek. 

• We respecteren de anderhalve meter tussen alle deelnemers  +12 jaar.  

• De begeleiders moeten toezien op hygiëne en social distancing: 
 Iedereen moet 1,5 meter afstand houden 
 Iedereen moet vooraf en achteraf de handen wassen of ontsmetten.  
 Iedereen (12+) draagt een mondmasker tijdens het klasbezoek 

 
Introducties: 
 

• Introducties SO vinden plaats  
o in zaal Vos & Haas (capaciteit 25 personen)  
o of indien bezet in de  jongerenbib (maximum 25 personen, ruim uit elkaar) 

• Tijdens een uitleg in de jongerenbib zijn geen andere bezoekers toegelaten in deze 
ruimte. Dit wordt duidelijk gemaakt met signalisatie. 

• Het kennismakingsspel Bibster kunnen de leerlingen enkel individueel spelen met 
eigen smartphones. We voorzien tablets voor wie geen smartphone heeft. 

• Het spel wordt gespeeld  
o Enkel op de benedenverdiepingen (kinder- en jongerenbibliotheek).  
o De verdiepingen voor volwassenen (gelijkvloers en verdiepingen +1 t/m +3) 

zijn tijdens een klasbezoek tijdelijk niet toegankelijk voor groepen leerlingen. 

• Leerlingen kunnen individueel aan een opdracht werken en gebruik maken van de 
kinder- en jongerenbibliotheek mits het respecteren van alle geldende 
veiligheidsmaatregelen in het gebouw. 

 
Meer info: 
 
Mail naar bibliotheek.scholenwerking@stad.gent. 
 
 


