
Hygiëne tijdens de corona crisis.  (versie 8 februari 2021) 
 

Waar moet ik op letten? 
 

• Je komt nergens aan in de gang of klas. Kom ook niet met je handen aan het gezicht. 

• Houd 1,5 meter afstand van volwassenen. 

• Kom niet in andere lokalen en vermijd contact met leerlingen uit andere klassen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Je jas hang je aan de kapstok. Je rugtas neem je mee naar de klas en hangt die aan je stoel. 

• Je hebt je eigen materialen, die je die dag nodig hebt op je tafel liggen. Je gebruikt geen 
spullen van een ander. 

• Eten en drinken doe je op je plaats. 

• In de pauze ga je naar buiten en mag je lekker spelen.  

• Rennen mag alleen buiten. 
 
 

Wanneer moet ik mijn handen wassen?  (in de klas of bij het toilet) 
 

• Voordat de les begint.  

• Als je naar buiten gaat en weer binnen komt.  

• Als je handen vuil zijn. 

• Voor het eten. 

• Na een toiletbezoek. 

• Na per ongeluk hoesten of niezen in de handen.  

• Na het snuiten van de neus (met papieren zakdoekje). 

• Nadat je iets schoongemaakt hebt. Ook na het gebruik van een schoonmaakdoekje. 
 
 

Hoe moet ik mijn handen wassen?    (zie ook het volgende filmpje: klik hier. ) 
 

• Maak je handen goed nat en laat de kraan stromen. 

• Neem wat zeep uit het zeeppompje. 

• Was je handen ten minste 20 seconden. Wrijf de zeep goed over de boven- en onderkant. 

• Wrijf ook goed alle vingertoppen in. 

• Wrijf ook tussen de vingers. 

• Neem ook de polsen mee. 

• Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water. Laat de kraan nog even stromen. 

• Schud eerst de waterdruppels van jouw handen af in de wasbak.  

• Droog je handen goed af met een papieren handdoekje, ook tussen de vingers. 

• Doe met het papieren handdoekje de kraan dicht. 

• Gooi het papieren handdoekje in de prullenbak. 
 
 

Welk toilet mag ik gebruiken? (Op de deur zie je welke voor jongens en welke voor meisjes.) 
 

• Groep 1/2: Toiletten bij kleuterlokaal. 

• Groep 3 : Toiletten bij het lokaal van groep 3. 

• Groep 4 : Jongenstoilet.  

• Groep 5/6: Meisjesstoilet.  

• Groep 7/8: Jongenstoilet.  

• De personeelstoiletten worden onder het personeel verdeeld. 

https://www.youtube.com/watch?v=BJ3QBHUDL8w

