
 Covid-19 update van 23 augustus 2021 voor het volwassenenonderwijs (vwo). 

De Vlamingen hebben zich massaal laten vaccineren. We willen iedereen die nog geen vaccin 

ontving, motiveren om zich te laten vaccineren én iedereen die dat al wel deed, motiveren 

om de resterende coronamaatregelen te blijven respecteren.  

Daarom willen we het nieuwe schooljaar inderdaad organiseren met minder beperkende 

maatregelen. Meteen kan het onderwijspersoneel zich ook meer toeleggen op zijn kerntaak: 

lesgeven.  

Dat houdt ook in dat activiteiten waarvoor in deze maatregelen geen beperkingen worden 

geformuleerd, toegestaan zijn zonder verdere beperkingen. Daartegenover staat dat we 

blijvend verantwoordelijkheid nemen en kordaat optreden daar waar zich problemen 

stellen. Dat betekent ook dat waakzaamheid geboden blijft. 

Concreet kan er per 1 september in het volwassenenonderwijs opnieuw worden 

lesgegeven en gevolgd zonder mondmasker, wanneer wordt stilgezeten of stilgestaan.  

Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de 

samenleving gelden.  

De nieuwe maatregelen voor het vwo zijn maximaal afgestemd op het leerplichtonderwijs, 

deeltijdskunstonderwijs en hoger onderwijs. 

Verder is ’t Westels Atelier niet bevoegd om een vaccinatiestaat van een cursist/personeel 

op te vragen. 

’t Westels Atelier is niet gemachtigd om iemand te weigeren die niet gevaccineerd is. 

Er is geen capaciteitsbeperking meer qua groepsgrootte. 

Cursisten krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte. 

Lokalen worden maximaal geventileerd. 

Er is geen éénrichtingsverkeer meer wanneer men zich verplaatst. 

Social distancing en mondmaskers: 

Er kan opnieuw worden lesgegeven en gevolgd zonder mondmasker en er moet geen 
onderlinge afstand meer gehouden worden wanneer er stilgezeten of stilgestaan wordt. 
Voorbeeld van stilstaan: cursist staat aan een werktafel bij praktijkopleidingen (bv. 
houtbewerking). 

• Leraren dragen een mondmasker wanneer ze rondlopen in de klas. Wanneer ze aan hun 
bureau zitten of vooraan aan het bord lesgeven, mag het masker uit. 

• Cursisten en onderwijspersoneel die een mondmasker wensen te dragen, kunnen dit. 

• Op drukke plaatsen en tijdens verplaatsingen in gebouwen wordt er door iedereen 
(onderwijspersoneel, essentiële derden en cursisten) afstand gehouden of een mondmasker 
gedragen. 



Als de lessen fysiek doorgaan in lokalen van derden (andere afdelingen dan ’t Wathuis, met 

name de buitenafdelingen) kan het dat de veiligheidsmaatregelen binnen het 

volwassenenonderwijs en de partnerorganisaties verschillen. Lesgevenden van deze 

afdelingen stemmen af met de verantwoordelijke van die organisaties welke maatregelen er 

dan gelden. 

Handen wassen met zeep of alcoholgel? 

Geef voorrang aan water en zeep. 

Zowel handen wassen met zeep als je handen reinigen met alcoholgel zijn in de meeste 

gevallen effectieve methoden voor handhygiëne. Het gebruik van alcoholgel is minder 

effectief wanneer je handen nat of vuil zijn. Het is niet nodig om zowel je handen te wassen 

met water en zeep als je handen te desinfecteren met alcoholgel. 1 van de 2 volstaat.  

Wanneer was je je handen? 

• Voor je naar het centrum vertrekt. 

• Bij aankomst. 

• Bij het binnenkomen van de klas (na de pauze). 

• Na toiletbezoek (basishygiëne). 

• Voor en na de maaltijd (basishygiëne). 

• Voor het verlaten van de school. 

• Na hoesten, snuiten of niezen. 

• Na het bedienen van machines tijdens praktijklessen (basishygiëne). 

 

 

 

WIJ WENSEN IERDEREEN EEN LEERRIJK EN VEILIG CURSUSJAAR! 

 

 


