Teamgerichte nascholingen op school: we pakken het coronaproof aan!
Alle geplande (of nog aan te vragen) teamgerichte
nascholingen mogen en kunnen doorgaan op jouw school,
mits we samen de nodige voorzorgen nemen.
Volgens de huidige richtlijnen van de overheid worden
nascholers, als essentiële derden, in elke kleurcode toegelaten
op scholen.

Vormingscentrum Tenz en haar nascholers engageren zich
dan ook ten volle om er samen met de school een veilige en
leerrijke nascholing van te maken. Naast de inhoudelijke
en praktische afspraken maken we ook afspraken om de
nascholing coronaproof te laten verlopen. In aanloop van de
nascholing geven we nu al graag onderstaande info mee.

Wat doet Tenz?

Wat doet de school?

• De nascholers dragen een mondmasker bij het
aankomen, tijdens het installeren en bij het verlaten
van de school.

• De school voorziet een ruim lokaal dat voldoende
kan verlucht worden.

• De nascholer kan het mondmasker afzetten bij
plenaire uitleg (vooraan, op afstand van de groep).
Het mondmasker wordt echter altijd opgezet tijdens
het coachen.
• De nascholer ontsmet regelmatig de handen.
• De nascholer past de werkvormen aan zodat in
vaste groepjes kan gewerkt worden. We stemmen dit
samen met jullie af op eventuele team bubbels.
• De didactische materialen zijn coronaproof.

Samen maken
we er een
veilige
nascholing
van.

• De school denkt (tijdens de intake) samen met de
nascholer na over de opstelling van het lokaal en
stelt het lokaal vooraf zo op.
• De school informeert de nascholer over schooleigen
of specifieke afspraken rond Corona.
• De leerkrachten volgen de algemeen geldende
regels rond mondmasker, handhygiëne ... De school
voorziet aanwezigheid van ontsmettingsmiddel in de
nascholingsruimte.
• De school maakt de nodige prints van de handouts
en zorgt voor een pakje per deelnemer.
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Hoe kun je besmetting voorkomen?

Was je handen regelmatig en grondig
met water en zeep. Reken zo’n
40 à 60 seconden per wasbeurt.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
met je handen.

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

Vermijd handen geven.

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

Vermijd nauw contact
met anderen die ziek zijn.

Blijf thuis als je zelf ziek bent.
Bel de huisarts, ga niet naar de praktijk
of spoeddienst.

Samen maken
we er een
veilige
nascholing
van.

