
APB PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM MALLE (PVM) 

Catering tijdens het najaar 2020 

PVM voorziet vaste tafels per organisatie/bubbel voor heel het verblijf.  

Voor de scholen werken we met het principe van “contactbubbels”, d.w.z. dat de kinderen naast 

elkaar aan tafel mogen zitten zonder “sociale afstand”.  

We schermen wel de contactbubbel af door een afstand van 1.5 m te voorzien ten opzichte van de 

andere personen en/of contactbubbels die aanwezig zijn in het restaurant.  

Wanneer een organisatie personen samenbrengt die elkaar niet of weinig kennen en dus niet in 

elkaars “sociale bubbel” zitten, rekenen we 1.5 m afstand tussen de deelnemers aan tafel.  

In het restaurant en selfservice dienen alle personen boven 12 jaar een mondmasker te dragen. 

Gezeten aan tafel mag het mondmasker afgezet worden. 

Ontbijt 

 Het ontbijt wordt geserveerd vanaf 8 uur.  

 Met de organisatie wordt afgesproken wanneer de groep komt ontbijten. 

 Deelnemers komen per groep de selfservice binnen via de deur aan de D-vleugel.  

 Bij binnenkomst ontsmetten de gasten hun handen (zeer belangrijk) aan de desinfectiezuil. 

 Vervolgens kunnen de deelnemers rechtstreeks naar de toegewezen tafel gaan om te 

ontbijten: 

o op tafel staat brood, beleg en dergelijke klaar, 

o op tafel staat het eetgerei klaar. 

Er dient niet aangeschoven te worden aan de toog in de selfservice. 

 De dranken worden op een wagentje naar de groep gebracht. Het is aan de 

verantwoordelijke om deze dranken te verdelen over de tafels van de bubbel en om de 

karaffen bij te vullen. 

 Nadat de deelnemers plaats hebben genomen aan tafel, hebben zij geen toegang meer tot 

de zelfbedieningszone. Enkel de bubbel- of groepsverantwoordelijke zorgt voor extra 

aanvulling voor de deelnemers. De verantwoordelijke ontsmet steeds de handen bij de 

toegang tot de zelfbedieningszone. 

 De deelnemers verlaten het restaurant via de vaste uitgang van het betreffende restaurant. 

 

Middagmaal 

 Het middagmaal wordt geserveerd vanaf 12 uur. 

 Het middagmaal bestaat uit soep, hoofdschotel en dessert en wordt aan de selfservice 

bedeeld door het PVM-personeel. 

 Momenteel is er geen keuze tussen warme en koude groenten bij het middagmaal. Indien 

het culinair past, zal een schoteltje met koude groenten worden gegeven, op andere dagen 

worden warme groenten voorzien. 

 Met de organisatie wordt afgesproken wanneer de groep komt lunchen. 

 Deelnemers komen per groep/bubbel de selfservice binnen via de deur aan de D-vleugel.  

 Bij binnenkomst ontsmetten de gasten hun handen (zeer belangrijk) aan de desinfectiezuil. 

 Vervolgens kunnen de deelnemers het middagmaal samenstellen: 



o Eetgerei wordt per persoon aangeboden om kruiscontaminatie uit te sluiten. 

o Soep, hoofdschotel en dessert worden door een keukenmedewerker bedeeld aan de 

zelfbedieningstoog. 

 Water zal in karaffen op tafel worden geplaatst. Wanneer er een karaf dient bijgevuld te 

worden, kan de verantwoordelijke dit bij de waterdispenser laten vullen door een 

keukenmedewerker.  

 Nadat de deelnemers plaats hebben genomen aan tafel, hebben zij geen toegang meer tot 

de zelfbedieningszone. Enkel de bubbel- of groepsverantwoordelijke zorgt voor extra 

aanvulling voor de deelnemers. De verantwoordelijke ontsmet steeds de handen bij de 

toegang tot de zelfbedieningszone. 

 De deelnemers verlaten het restaurant via de vaste uitgang van het betreffende restaurant. 

 

Avondmaal 

 Het avondmaal wordt geserveerd vanaf 17.30 uur. 

 Met de organisatie wordt afgesproken wanneer de groep komt eten. 

 Deelnemers komen per groep de selfservice binnen via de deur aan de D-vleugel.  

 Bij binnenkomst ontsmetten de gasten de handen (zeer belangrijk) aan de desinfectiezuil. 

 Vervolgens kunnen de deelnemers het avondmaal samenstellen: 

o Eetgerei wordt per persoon aangeboden om kruiscontaminatie uit te sluiten. 

o Voeding in mono-verpakkingen (margarine, choco, confituur, …) wordt bij het 

avondmaal op de tafel geplaatst. In de keuken worden deze verpakkingen per bubbel 

of groep bewaard zodat er geen kruiscontaminatie mogelijk is. 

o Charcuterie, kaas, platte kaas, brood en snack worden door een keukenmedewerker 

bedeeld aan de zelfbedieningstoog. 

 De deelnemers ontsmetten de handen alvorens aan de voorziene tafel te gaan zitten en de 

maaltijd te nuttigen. 

 De dranken worden op een wagentje door een keukenmedewerker naar de tafel gebracht.  

Het is aan de bubbelverantwoordelijke om deze dranken te verdelen over de tafels van de 

bubbel en om de karaffen bij te vullen. 

 Nadat de deelnemers plaats hebben genomen aan tafel, hebben zij geen toegang meer tot 

de zelfbedieningszone. Enkel de bubbel- of groepsverantwoordelijke zorgt voor extra 

aanvullingen voor de deelnemers. De bubbelverantwoordelijke ontsmet steeds de handen bij 

de toegang tot de zelfbedieningszone. 

 De deelnemers verlaten het restaurant via de vaste uitgang van het betreffende restaurant. 

 


