FAQ GIDSENWERKING

MOGEN GIDSACTIVITEITEN NOG PLAATSVINDEN?

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://ambrassade.be/nl/nieuws/jeugdwerkregels-vanaf-8-mei-wat-werd-er-beslist-doorhet-overlegcomite

-

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://ambrassade.be/nl/nieuws/jeugdwerkregels-vanaf-8-mei-wat-werd-er-beslist-doorhet-overlegcomite

-

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, …).

-

Wanneer voor de gidsactiviteiten bepaalde vervoersmiddelen (fiets, bus, segway, boot,… ) of
attributen (audiofoons,…) worden gebruikt, dienen de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen
(o.a. rond ontsmetting) die hierrond gelden gerespecteerd te worden.

