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Najaarsplan voor Talentklassen in het Provinciaal 

Vormingscentrum Malle (PVM) bij fase geel 

 

Dit draaiboek is gebaseerd op de richtlijnen van de 

veiligheidsraad die ingaan op 1 september 2020 , op het 

veiligheidsdraaiboek basisonderwijs (fase geel) en op de 

richtlijnen rond meerdaagse uitstappen lager onderwijs in 

Vlaanderen (CJT) en blijft van toepassing tot de veiligheidsraad 

nieuwe richtlijnen uitvaardigt.  

De directie en alle medewerkers van het centrum engageren zich om de eisen en regels van de 

overheid zo nauwkeurig mogelijk op te volgen en toe te passen. 

Moesten jullie vragen hebben of bedenkingen , horen we dit graag… we streven ernaar om jullie 

Talentklassen zo veilig en aangenaam mogelijk te laten verlopen. 

Onderstaand draaiboek zullen we met iedere groepsverantwoordelijke bespreken zodat we zeker zijn 

dat hij/zij dit op een duidelijke en ondubbelzinnige manier kan bespreken met zijn/haar leerlingen. 

 

Algemene richtlijnen 

Deze regels moeten strikt worden nageleefd : 

 1,5m afstand houden. 

 Mondmaskerplicht is van toepassing in de lokalen, gangen en toiletten : 

o met uitzondering bij het zittend eten en drinken.  

o kinderen jonger dan 12 jaar dienen geen mondmasker te dragen. 

 Het Vormingscentrum heeft aandacht voor een goede luchtcirculatie. 

 Indien gewenst kunnen ook activiteiten (gedeeltelijk) in openlucht plaatsvinden. 

 Doorheen het gebouw zijn informatie en sensibilisatie affiches aangebracht.  

 Het centrum stelt papieren handdoeken, vloeibare zeep en desinfectiemiddelen doorheen 

het gebouw ter beschikking van de bezoekers.  

 

Communicatie tussen de verblijvende organisaties en PVM 

 Voor aanvang van het verblijf is het meer dan ooit belangrijk om duidelijk en transparant te 

communiceren. Bij elke vraag of onduidelijkheid staan onze educatief medewerkers paraat 

om u bij te staan en te antwoorden op mogelijke vragen. 

 Zolang coronamaatregelen van toepassing zijn, zullen zowel de organisaties als het 

Vormingscentrum zich soepel en flexibel dienen op te stellen om zo een leuk en veilig verblijf 

te verzekeren. 

 We vragen de scholen om één  contactpersoon aan te duiden die het contact en de 

communicatie onderhoudt met de educatief medewerkers van het Talentencentrum.  

 We vragen de scholen om één of meerdere personen aan te duiden die een handje kunnen 

helpen bij het in goede banen leiden van de eetmomenten. 
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 Het gebruik van de sanitaire ruimtes wordt per groep aangeduid (affiche), we bespreken dit 

op voorhand met de contactpersoon, de groepen zelf respecteren deze afspraken. 

 De scholen, leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het goede verloop van hun 

Talentklas. Wij als Talentencentrum faciliteren en ondersteunen deze verblijven op de best 

mogelijke manier. 

 

Onthaal bij aanvang van het verblijf 

 De lokalen en slaapvertrekken worden pas overgedragen aan de school wanneer deze 

grondig gepoetst, gedesinfecteerd en verlucht zijn. Indien dit tijdstip licht afwijkt van het 

afgesproken tijdstip is dat buiten onze wil, maar het Vormingscentrum kiest voor preventie 

en veiligheid.  

 De educatief medewerkers wachten jullie op bij aankomst. 

 Het centrum heeft meerdere toegangen. Indien de ontvangst van meerdere groepen 

gelijktijdig verloopt, kunnen deze gescheiden gebeuren. 

 Aan het onthaal, het restaurant en de balie van de Uitleendienst zijn plexi-schermen voorzien 

om de veiligheid te verhogen. Het is verboden zich als bezoeker achter deze schermen te 

begeven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van ons personeel. 

 

Sensibilisatie en richtlijnen 

 Doorheen het gebouw worden sensibiliserende posters opgehangen om de bezoekers te 

herinneren aan de verplichte maatregelen van de overheid. 

 Waar nodig zullen er aanwijzingen aangebracht worden om de circulatie van de verblijvende 

gasten in goede banen te leiden bv. in het restaurant.  

 We herinneren onze gasten met grondmarkeringen aan de 1.5 m afstand en de 

wandelrichtingen.  

 Verspreid over het gebouw zijn er dispensers opgesteld met ontsmettingsgel. Deze staan ter 

beschikking van onze bezoekers en het personeel. In het restaurant zijn ze verplicht te 

gebruiken bij het binnenkomen en buitengaan van het restaurant. 

 Toiletten en douches zijn voorzien van aanduidingen zodat deze per organisatie of groep 

kunnen toegekend worden. De bezoekers respecteren deze aanduidingen en hebben de 

mogelijkheid om zelf te ontsmetten voor of na het douchen. 

 

Traceerbaarheid van contacten  

 De leerkrachten registreren alle deelnemende Talentklassers  en bezorgen deze lijst aan de 

educatief medewerkers. 

 Alle gegevens worden volgens de GDPR-wetgeving beheerd.  

 

Lokalen, barruimten en zalen 

 De lokalen worden dagelijks onderhouden door het schoonmaakteam van het centrum 

tussen 7:30 u en 9:00 u. Tijdens het reinigen mogen er geen gasten aanwezig zijn in de 

lokalen.  

 Zorg dat de lokalen verlucht worden bij het verlaten. 
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Buitenactiviteiten 

We raden aan activiteiten bij voorkeur in openlucht te laten plaatsvinden.  

 Het domein van het Vormingscentrum beschikt over sportterreinen, een natuurzone en 

speelweide waar volop gebruik van gemaakt kan worden. 

Catering 

Onze catering zorgt voor veilige maaltijden.  

 Bij het binnen komen van het restaurant is het verplicht de handen te desinfecteren. 

 In het restaurant dragen alle personeelsleden en gasten (ouder dan 12) een mondmasker en 

houden 1.5 m afstand van elkaar.  

 Aan tafel mag het mondmasker afgedaan worden om de maaltijd te nuttigen, maar bij het 

rechtstaan dient het mondmasker terug opgezet te worden.  

 Tafels worden op 1.5 m van elkaar geplaatst.  

Meer gedetailleerde info over de organisatie van onze catering kan je terugvinden op de website van 

het Vormingscentrum. 

 

Overnachten 

Overnachten in het Vormingscentrum kan nog steeds.  

 Dit kan met meerdere personen op voorwaarde dat men samen tot een en dezelfde 

contactbubbel behoort. Bv. Talentklassen, jeugdkampen, families, partners.  

 Het centrum verstrekt bedlinnen, welk na gebruik min. op 60°C wordt gewassen.  

Het is vanzelfsprekend toegelaten om zelf beddengoed/slaapzak mee te brengen. 

 Kamersleutels en sleutelkaarten worden gedesinfecteerd na vertrek. 

 Ons schoonmaakteam poetst en desinfecteert de slaapkamer dagelijks en poetst er grondig 

na een verblijf.   

Meer gedetailleerde info over de organisatie van onze catering kan je terugvinden op de website 

van het Vormingscentrum. 

 

Veiligheid en quarantaine 

 Zieke kinderen en zieke leerkrachten blijven thuis. 

 Een kind dat ziek is (corona of andere ziekte), wordt in quarantaine geplaatst en aan de 

ouders wordt gevraagd om het kind zo snel mogelijk op te halen. De ouders dienen bij 

thuiskomst meteen hun huisarts te contacteren voor verdere onderzoeken. In tussentijd zijn 

alle contacten met externen absoluut verboden. Als uit de test blijkt dat het om een geval 

van corona gaat, moet de volledige groep naar huis. 

 Indien er een dringende interventie van de hulpdiensten noodzakelijk is, kan de 

verantwoordelijke van de organisatie terecht bij de hulpdiensten op het welbekende 

noodnummer 112 . 

 Je kan dag en nacht, 7 dagen op 7 terecht op de dienst spoedgevallen. Een team van 

gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen staat voor je klaar om jou en je deelnemers te 

helpen: Oude Liersebaan 4, 2390 Malle, T: 03 380 20 11, azsintjozef@emmaus.be  

mailto:azsintjozef@emmaus.be
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Met de wagen: De dienst spoedgevallen bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis. 

Volg van op de Oude Liersebaan de wegwijzer Spoedgevallen. Er is vlakbij 

parkeergelegenheid. 

 Dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk regio Malle: Praktijk73, Turnhoutsebaan 73, 2390 

Oostmalle, Tel:  03 309 02 84  

Openingsuren Secretariaat Praktijk 73: 

o maandag van 8 - 12 uur en van 14 - 19 uur 

o dinsdag van 8 - 12 uur en van 14 - 19 uur 

o woensdag van 8 - 12 uur en van 14 - 19 uur 

o donderdag van 8 tot 13.30u 

o vrijdag van 8 tot 13.30u 

Noodnummer PVM 03 312 80 88 (na kantooruren automatisch bij huisbewaarder of 

vervanger) 

 Tijdens de kantooruren van 8 uur tot 17 uur kan u voor alle vragen, opmerkingen en 

mogelijke problemen terecht bij de educatief medewerkers of op het secretariaat. Het 

contact met de onthaalbediende is voor uw veiligheid en de veiligheid van de medewerker 

aangepast en voorzien van een transparant scherm. Gelieve zonder toestemming de 

werkvloer (zone achter het scherm ) niet te betreden.   

Ook via het telefoonnummer 03/312.80.00 wordt u steeds te woord gestaan.  

 Tussen 17 u en 8 u kan u voor alle vragen, opmerkingen en mogelijke problemen terecht bij 

de huisbewaarder; de heer Marc Donckers of zijn vervanger. Ook via het telefoonnummer 

03.312.80.00 is de huisbewaarder bereikbaar. 

 

Het Vormingscentrum richt een kamer in voor de tijdelijke opvang van deelnemers die symptomen 

vertonen van COVID-19. Deze ruimte bevindt zich in  G-vleugel / kamer G46 

 

Evacuatie 

Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing. 

 

Basispreventie en goede hygiënepraktijken 

De medewerkers houden zich steeds aan de basispreventie: 

 Houd minstens 1,5 meter af stand van andere personen/verblijvende gasten. De 

medewerkers dragen sowieso een mondmasker wanneer de afstand van 1.5 m niet 

gewaarborgd is. 

 Was je handen regelmatig met water en zeep of gebruik desinfecterende handgel.  

 Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. 

 Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. 

 Blijf thuis als je ziek bent.  

 De medewerkers beschikken over een eigen toiletruimte, los van de toiletruimten van de 

gasten. 
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Geraadpleegde documenten:  

 Protocol voor sportkampen –kinderen en jongeren- door Sport Vlaanderen.  

 Zomerplan vakantiekampen met overnachting-  door De Ambrassade / Bureau voor 

jongerenzaken. 

 Richtlijnen meerdaagse uitstappen lager onderwijs in Vlaanderen (CJT) 

 Veilig aan het werk- Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te 

gaan – FOD WASO 

 Adviezen van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne – Cel Grootkeukenhygiëne 

 Veiligheidsdraaiboek basisonderwijs – fase geel 

 

 

 

 

 


