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Checklist OKS vzw FASE 4 Code Oranje – 14 oktober 
 
 

Inhoud 
1 CHECKLIST VOOR OUDERS/VOOGD- FASE 4 code oranje 
2 CHECKLIST VOOR DE SPORTERS EN LEDEN - FASE 4 code oranje 
3 CHECKLIST VOOR LESGEVERS, VRIJWILLIGERS, COORDINATOR - FASE 4 – code oranje 

 

1. CHECKLIST VOOR OUDERS/VOOGD - FASE 4 – code oranje 
 

VOOR DE LES 
� Reserveer iedere les van jouw kind(eren). 
� Is jouw kind ziek, blijf thuis en ga naar de dokter. 
� Breng jouw kind(eren) alleen naar de locatie voor een geplande les. 
� Draag een mondmasker bij het afzetten van jouw kind. 
� Handen ontsmetten zal gebeuren onder toezicht van OKS. 
� Er mag geen gebruik gemaakt worden van kleedkamers en douches. 
� Kom reeds in sportuitrusting naar de zaal. 
� Geef hen een drankje of drinkbidon mee en ook handdoek, papieren zakdoekjes, mondmasker 

indien gewenst. 
� Laat hen thuis nog naar het toilet gaan en de handen grondig wassen. 
� Wanneer je de kinderen brengt, reis dan alleen met je eigen kinderen. 
� Breng hen tijdig naar de les, 10 min voor de start van de les. 
� Zorg ervoor dat je kind wordt afgezet aan de hoofdingang van de sportlocatie en wacht tot dat de 

clubverantwoordelijke er is.  
� Informeer je kind over de veiligheid en hygiëneregels en zorg dat ze de aanwijzingen volgen.  
� Blijf niet op de sportlocatie wachten 
� Je hebt als ouder/voogd geen toegang tot de sportzaal en onze bar 
� Kinderen en volwassenen boven de 12jaar zijn verplicht om een mondmasker te dragen bij het 

betreden van de sportzaal. 
 

TIJDENS DE LES 
� Volg ter plaatse de afspraken van de lesgever of coördinator. 

 

NA DE LES 
� Wacht buiten aan de sportlocatie. 
� Haal direct na de les je kind/jeugd op. Zorg ervoor dat je alle spullen terug meehebt.  
� Handen ontsmetten zal nog ter plaatse gebeuren onder toezicht van OKS. 
� Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen. 
� Er mag geen gebruik gemaakt worden van kleedkamers en douches. 
� Ontsmet je eigen materiaal thuis. 

 

STAPPENPLAN BIJ ZIEKTE  

� Is jouw kind reeds ziek, breng het kind dan niet naar de les.  
� Wordt jouw kind ziek tijdens de les  
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- Dan nemen wij onmiddellijk contact op met de ouder/voogd, 
- Je zal dan gevraagd worden om jouw kind onmiddellijk te komen afhalen 
- Bij symptomen die ook voorkomen bij het Coronavirus zal je onmiddellijk naar de huisarts 

gaan, 
- Breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte van deze consultatie, zo kunnen wij indien 

nodig andere en noodzakelijke stappen ondernemen.  
� Wordt jouw kind ziek na de les 

- Vragen wij om de vorige stappen te ondernemen 

De lesgever/coördinator is verantwoordelijk voor het geven van de les in veilige omstandigheden en 
controleren het naleven van de veiligheidsmaatregelen. Hij/zij zal je aanspreken ingeval van ongepast 

gedrag of bij overtreding van de regels. 

2. CHECKLIST VOOR DE SPORTERS EN LEDEN - FASE 4 
 

VOOR DE LES 
� Reserveer iedere les waaraan je wilt deelnemen. 
� Ben je ziek, blijf thuis en ga naar de dokter. 
� Kom alleen naar de les als je zeker bent dat je kan deelnemen. 
� Ga thuis naar het toilet voordat je naar de sportlocatie vertrekt. 
� Handen ontsmetten bij het betreden van de sportlocatie. 
� Draag een mondmasker bij het betreden van de sportlocatie en in de gangen. 
� Er mag geen gebruik gemaakt worden van kleedkamers en douches. 
� Kom reeds in sportuitrusting naar de zaal. 
� Wat je zelf kan meebrengen: handdoek, drinkbidon, mondmasker, ontsmettingsgel, papieren 

zakdoekjes. 
� Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie. Neem je de auto, rij dan alleen of enkel met 

huisgenoten.  
� Kom juist op tijd. 
� De toegangsdeur gaat open 10 minuten voor de start van jouw geresveerde les. 

 

TIJDENS DE LES 
� Wij adviseren: 

- Geen zoen, knuffel en geen weerstand bieden bij de trainingen waarbij er met partner 
getraind wordt. 

- Mondmasker bij het sporten +12 jaar 
� -12jarigen kunnen contact maken tijdens de les 
� +12jaringen mogen geen contact maken. 
� Gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal (drinkbidon, handdoek) en vermijd gedeeld 

sportmateriaal. 
� Indien gedeeld sportmateriaal wordt gebruikt, desinfecteer dit na elk gebruik. 
� Heb je verzorging of hulp nodig, laat je dan door zo weinig mogelijk mensen aanraken. 
� Volg steeds de richtlijnen van de lesgever en/of de corona coördinator. 

 

NA DE LES 
� Ontsmet of was de handen ter plaatsen. 
� Ga na het sporten direct naar huis. 
� Er mag geen gebruik gemaakt worden van kleedkamers en douches. 

 

STAPPENPLAN BIJ ZIEKTE  

� Ben je ziek, blijf thuis 
� Wordt je ziek tijdens de les  
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- Zal je de les onmiddellijk verlaten. 
- Bij symptomen die ook voorkomen bij het Coronavirus zal je onmiddellijk naar de huisarts 

gaan, 
- Breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte van deze consultatie, zo kunnen wij indien 

nodig andere en noodzakelijke stappen ondernemen.  
� Wordt je ziek na de les 

- Vragen wij om de vorige stappen te ondernemen 

De lesgever/coördinator is verantwoordelijk voor het geven van de les in veilige omstandigheden 
en controleren het naleven van de veiligheidsmaatregelen. Hij/zij zal je aanspreken ingeval van 

ongepast gedrag of bij overtreding van de regels. 
 

3. CHECKLIST VOOR LESGEVERS, VRIJWILLIGERS, COORDINATOR - FASE 4 
 

VOOR DE LES 
� Kom als trainer en vrijwilliger tijdig “15 min voor de les begint” aan. 
� Handen ontsmetten bij het betreden van de sportlocatie. 
� Draag een mondmasker bij het betreden van de sportlocatie en in de gangen. 
� Er mag geen gebruik gemaakt worden van kleedkamers en douches. 
� Kom reeds in sportuitrusting naar de zaal. 
� 10 minuten voor de les van start gaat, gaan de deuren open voor de geregistreerde leden. 
� Alleen leden die geregistreerd zijn komen binnen en kunnen deelnemen aan de les. 

- Registreren voor een les blijft verplicht. 
� Minstens één vrijwilliger/trainer ontvangt, begroet en registreert de deelnemers. 

- Hou afstand  
- Draag een mondmasker. 
- Vraag de sporter om zijn handen te wassen of te ontsmetten. 

� Lesgever staat aan de ingang van de oefenzaal waar hij/zij de sporters verzamelt. 
- Controleert/vraagt of de sporters hun handen gewassen of ontsmet hebben 
- Laat hun jas, pul, kousen en/of schoenen uitdoen  
- Geef deze kleding en eventueel extra voorwerpen (handdoek, drinkbus, …) een juiste 

plaats naast of op de oefenmat. 
� Is er een tweede vrijwilliger kan deze coördineren tussen de ingang en de oefenmat. 
� De deur gaat dicht bij de start van de les. 

- Wie te laat is wordt éénmalig toegelaten tot de les.   
- Volgt er een tweede les dan zal de deur pas ook hier terug opengaan 10 minuten voor de 

start van de les. 
 

DE LES 
� Geef de les zoals gepland. 
� Lesagenda en volg de lesagenda. 
� Vermijd niet noodzakelijke contacten tussen de jezelf en de sporters. 
� Geen contact bij +12jarigen. 
� Draag een mondmasker. 
� Toon steeds met dezelfde partner de oefening bij de -12jarigen. 
� Blijf voldoende aandacht schenken aan de generieke maatregelen inzake hygiëne voor en na het 

sporten.  
- Bij het kleuterbudo is het dragen van mondmasker niet verplicht tijdens het lesgeven. 

Wel sterk aanbevolen. 
� Sluit jouw les tijdig af. 
� Er wordt één vaste trainer(ster) opgesteld voor de training te leiden. 

- Een tweede trainer(ster)/helper kan opgesteld worden indien dit nodig is. 
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Na de les 
� Na het afsluiten van de les, begeleidt de trainer(ster) en/of vrijwilliger(s) de leerlingen naar de 

plaats om handen te wassen of te ontsmetten. 
� Breng vervolgens de leden naar de afspraakplaats waar ouders/voogd hun kinderen komen 

ophalen. 
� De +12jarigen en volwassen die zelfstandig naar de les komen wordt ook gevraagd om na de les zo 

snel mogelijk de sportzaal te verlaten. 
� De deuren gaan terug open zodat de leerlingen naar buiten kunnen gaan. 

- Als er een nieuwe groep leerlingen binnenkomt proberen we het kruisen op een veilige 
afstand te houden 

� De Budo zaal wordt ontsmet. 
� Er mag geen gebruik gemaakt worden van kleedkamers en douches. 
� Ontsmet zelf je handen. 

STAPPENPLAN BIJ ZIEKTE  

� Ben je ziek, blijf thuis 
� Wordt je ziek tijdens de les  

- Zal je de les onmiddellijk verlaten. 
- Bij symptomen die ook voorkomen bij het Coronavirus zal je onmiddellijk naar de huisarts 

gaan, 
- Breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte van deze consultatie, zo kunnen wij indien 

nodig andere en noodzakelijke stappen ondernemen.  
� Wordt je ziek na de les 

- Vragen wij om de vorige stappen te ondernemen 

Controleer het naleven van de maatregelen. Spreek de leden aan op ongepast gedrag bij overtreding 
van de regels. 

 
 


