MOGEN GIDSACTIVITEITEN NOG PLAATSVINDEN?

HUIDIGE REGELING TOT EN MET 25 APRIL
GIDSACTIVITEITEN BUITEN

-

Gidsactiviteiten buiten met maximum 4 personen van ouder dan 12 jaar zijn toegestaan.
Een gidsactiviteit met 1 gids en 3 personen is dus toegestaan. Kinderen tot en met 12 jaar
tellen niet mee.

-

Kinderen en jongeren in vrijetijdsverband:
Gidsactiviteiten in het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod zijn toegestaan voor
maximum 10 personen (tot en met 18 jaar), de begeleiders niet meegeteld. De
gidsactiviteiten voor jongeren (van 13 tot en met 18 jaar) moeten buiten plaatsvinden. De
gidsactiviteiten voor kinderen (tot en met 12 jaar), moeten maximaal buiten plaatsvinden.
Zie ook: https://ambrassade.be/nl/nieuws/overlegcomite-24-maart-wat-werd-er-beslistover-het-jeugdwerk

-

Kinderen en jongeren in schoolverband: voor alle leerlingen, zowel in het basis- als in het
secundair onderwijs zijn extra muros daguitstappen buiten toegelaten, op voorwaarde dat
dat de uitstap en het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een
risicoanalyse van de preventieadviseur van de school (dus geen openbaar vervoer). Ook de
voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Buitenschoolse activiteiten gaan door
in de eigen klasgroep.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#72788c7b1b92-4bbb-9a52-55e307c50d0f

GIDSACTIVITEITEN BINNEN
-

Gidsactiviteiten in een binnenruimte (tenzij in schoolverband, zie hieronder) - voor
personen van 13 en ouder zijn op dit ogenblik niet toegestaan. Gidsactiviteiten voor
kinderen tot en met 12 jaar zijn herleid tot het absolute minimum (indien het niet anders
kan). Er wordt maximaal voorrang gegeven aan gidsactiviteiten buiten.

-

Kinderen en jongeren in schoolverband: voor alle leerlingen, zowel in het basis- als in het
secundair onderwijs zijn extra muros daguitstappen binnen toegelaten, op voorwaarde dat
dat de uitstap en het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een
risicoanalyse van de preventieadviseur van de school (dus geen openbaar vervoer). Ook de
voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Buitenschoolse activiteiten gaan door
in de eigen klasgroep.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#72788c7b1b92-4bbb-9a52-55e307c50d0f

HYGIENE- EN ANDERE MAATREGELEN
-

Alle gidsactiviteiten mogen slechts doorgaan mits inachtneming van de geldende maatregelen
(afstand bewaren van 1,5 m, mondmaskers, handhygiëne, …).

-

Ingeval van verhuur van fietsen en segways, dienen de nodige hygiënemaatregelen genomen
te worden: alle fietsen en segways dienen grondig gereinigd te worden na gebruik.

NIEUWE REGELING VANAF 26 APRIL
GIDSACTIVITEITEN BUITEN

-

Gidsactiviteiten buiten met maximum 10 personen van ouder dan 12 jaar zijn toegestaan.
Een gidsactiviteit met 1 gids en 9 personen is dus toegestaan. Kinderen tot en met 12 jaar
tellen niet mee.

-

Kinderen en jongeren in vrijetijdsverband:
Gidsactiviteiten in het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod zijn toegestaan voor
maximum 10 personen (tot en met 18 jaar), de begeleiders niet meegeteld. De
gidsactiviteiten voor jongeren (van 13 tot en met 18 jaar) moeten buiten plaatsvinden. De
gidsactiviteiten voor kinderen (tot en met 12 jaar), moeten maximaal buiten plaatsvinden.
https://ambrassade.be/nl/nieuws/overlegcomite-14-april-wat-werd-er-beslist-over-hetjeugdwerk

-

Kinderen en jongeren in schoolverband: voor alle leerlingen, zowel in het basis- als in het
secundair onderwijs zijn extra muros daguitstappen buiten toegelaten, op voorwaarde dat
dat de uitstap en het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een
risicoanalyse van de preventieadviseur van de school (dus geen openbaar vervoer). Ook de
voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Buitenschoolse activiteiten gaan door
in de eigen klasgroep.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#72788c7b1b92-4bbb-9a52-55e307c50d0f

GIDSACTIVITEITEN BINNEN
-

Gidsactiviteiten in een binnenruimte (tenzij in schoolverband, zie hieronder) - voor
personen van 13 en ouder zijn op dit ogenblik niet toegestaan. Gidsactiviteiten voor
kinderen tot en met 12 jaar zijn herleid tot het absolute minimum (indien het niet anders
kan). Er wordt maximaal voorrang gegeven aan gidsactiviteiten buiten.

-

Kinderen en jongeren in schoolverband: voor alle leerlingen, zowel in het basis- als in het
secundair onderwijs zijn extra muros daguitstappen buiten toegelaten, op voorwaarde dat

dat de uitstap en het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een
risicoanalyse van de preventieadviseur van de school (dus geen openbaar vervoer). Ook de
voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Buitenschoolse activiteiten gaan door
in de eigen klasgroep.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#72788c7b1b92-4bbb-9a52-55e307c50d0f

HYGIENE- EN ANDERE MAATREGELEN
-

Alle gidsactiviteiten mogen slechts doorgaan mits inachtneming van de geldende maatregelen
(afstand bewaren van 1,5 m, mondmaskers, handhygiëne, …).

-

Ingeval van verhuur van fietsen en segways, dienen de nodige hygiënemaatregelen genomen
te worden: alle fietsen en segways dienen grondig gereinigd te worden na gebruik.

NIEUWE REGELING VANAF 8 MEI
(onder voorbehoud/op voorwaarde dat op voorwaarde dat 7 op de 10 65-plussers tegen dan
gevaccineerd is en de situatie op intensieve zorg duurzaam is verbeterd.)
GIDSACTIVITEITEN BUITEN

-

Gidsactiviteiten buiten met maximum 25 personen van ouder dan 12 jaar zijn toegestaan.
Een gidsactiviteit met 1 gids en 24 personen is dus toegestaan. Kinderen tot en met 12 jaar
tellen niet mee.

-

Kinderen en jongeren in vrijetijdsverband:
Gidsactiviteiten in het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod zijn toegestaan voor
maximum 25 personen (tot en met 18 jaar), de begeleiders niet meegeteld.
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamsecoronamaatregelen-rond-cultuur-jeugd-sport-toerisme-en-vrije-tijd

-

Kinderen en jongeren in schoolverband: voor alle leerlingen, zowel in het basis- als in het
secundair onderwijs zijn extra muros daguitstappen buiten toegelaten, op voorwaarde dat
dat de uitstap en het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een
risicoanalyse van de preventieadviseur van de school (dus geen openbaar vervoer). Ook de
voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Buitenschoolse activiteiten gaan door
in de eigen klasgroep.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#72788c7b1b92-4bbb-9a52-55e307c50d0f

GIDSACTIVITEITEN BINNEN
-

Gidsactiviteiten in een binnenruimte - voor personen van 13 en ouder zijn niet toegestaan.

-

Kinderen in vrijetijdsverband:
Gidsactiviteiten in het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod zijn toegestaan voor
maximum 10 kinderen tot en met 12 jaar, de begeleiders niet meegeteld.
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamsecoronamaatregelen-rond-cultuur-jeugd-sport-toerisme-en-vrije-tijd

-

Kinderen en jongeren in schoolverband: voor alle leerlingen, zowel in het basis- als in het
secundair onderwijs zijn extra muros daguitstappen buiten toegelaten, op voorwaarde dat
dat de uitstap en het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een
risicoanalyse van de preventieadviseur van de school (dus geen openbaar vervoer). Ook de
voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Buitenschoolse activiteiten gaan door
in de eigen klasgroep.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#72788c7b1b92-4bbb-9a52-55e307c50d0f

HYGIENE- EN ANDERE MAATREGELEN
-

Alle gidsactiviteiten mogen slechts doorgaan mits inachtneming van de geldende maatregelen
(afstand bewaren van 1,5 m, mondmaskers, handhygiëne, …).

-

Ingeval van verhuur van fietsen en segways, dienen de nodige hygiënemaatregelen genomen
te worden: alle fietsen en segways dienen grondig gereinigd te worden na gebruik.

