Scouting in tijden van corona:
kleurencodes
Op 2 september 2020 communiceerde Minister van Jeugd Benjamin Dalle dat
de jeugdwerkregels net als de scholen met kleurcodes zullen werken. De
kleurcode wordt bepaald door de Vlaamse overheid (voor Vlaanderen) in
overleg met experten en kan lokaal afwijken o.w.v. lokaal andere cijfers. Die afweging wordt lokaal,
regionaal, en ook met experten gemaakt. In een stad of gemeente kunnen er dus andere regels
gelden dan op Vlaams niveau.
Voorlopig geldt de kleurcode GEEL. (24 september 2020)
Ongeacht de kleurencode geldt het volgende:
o

o
o
o
o

Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij
toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door
medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
Was je ziek vóór de start (3 dagen symptoomvrij voor hervatten activiteiten) van de activiteit
of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen.
De leiding houden het aanwezigheidsregister en medische fiches van de leden/leiding bij.
Contact tracing is mogelijk.
Er kunnen meerdere bubbels op 1 locatie aanwezig zijn, de bubbels onderling houden
afstand van elkaar of dragen een mondmasker.
Wanneer in één groep kinderen van –12 en +12 gecombineerd zitten, zijn de regels +12 van
toepassing.

Van elke leeftijdsgroep bestaat een paraleltak. Die zullen dit jaar, zolang de kleurencodes gelden,
apart scouts hebben. Enkel de kapoenen zijn tot nu nog 1 groep. Jammer genoeg gaat ook die groep
tijdelijk in 2 worden gesplitst. Een groep kapoenen bestaat uit 50 leden en 8 leiding en zal voortaan
dus bestaan uit 25 leden en 4 leiding. Voor de opdeling van de kapoenen in kapoenen 1 & kapoenen
2 kiezen we ervoor om de groep te splitsen volgens het geboortejaar zodat toch iedereen bij zijn
vrienden en vriendinnen blijft.
We begrijpen dat dit absoluut niet fijn is, maar het is de enige optie om een scoutsaanbod te kunnen
blijven geven. Bedankt voor jullie begrip.

CODE GEEL
Deze code staat voor dezelfde maatregelen die we op kamp hebben toegepast.
o Bubbels van maximaal 50 personen
o Binnen deze bubbel moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.
o Intens fysiek contact bij +12 wordt vermeden.
o Extra aandacht voor hygiëne
o Weekends kunnen doorgaan
Voor onze takken geldt bij code geel:
Kapoenen 1: (2014)
o

Start op het lokaal om 9u15 ingang lange van Ruusbroecstraat 43A

o
o

Ouders mogen mee binnen als ze een mondmasker dragen
Einde op het lokaal om 12u15

Kapoenen 2: (2013)
o
o
o

Start op het lokaal om 9u15 Rolwagenstraat 73 (ingang studio globo)
Ouders mogen mee binnen als ze een mondmasker dragen
Einde op het lokaal om 12u15

Chikai:
o
o
o

Start op het lokaal om 9u45 lange van Ruusbroecstraat 43A
Ouders mogen mee binnen als ze een mondmasker dragen, maar dit wordt afgeraden
Einde op het lokaal om 12u30

Jacala:
o
o
o

Start op het lokaal om 9u45 Rolwagenstraat 73 (ingang studio globo)
Ouders mogen mee binnen als ze een mondmasker dragen, maar dit wordt afgeraden
Einde op het lokaal om 12u30

Jonggivers 1:
o
o
o

Start op Dageraadplaats om 9u30
Alle jonggivers dragen hun mondmasker wanneer ze aankomen en houden dit op totdat de
leiding zegt dat het niet meer nodig is
Einde op Dageraadplaats om 12u30

Jonggivers 2:
o
o
o

Start op Dageraadplaats om 9u30
Alle jonggivers dragen hun mondmasker wanneer ze aankomen en houden dit op totdat de
leiding zegt dat het niet meer nodig is
Einde op Dageraadplaats om 12u30

Givers 1:
o
o
o

Start aan de ziekenhuisspeeltuin (Rodekruislaan) om 9u30
Alle givers dragen hun mondmasker wanneer ze aankomen en houden dit op totdat de
leiding zegt dat het niet meer nodig is
Einde op het veldje om 12u30

Givers 2:
o
o
o

Start aan het veldje tussen de singel en ring, ter hoogte van Uitbreidingstraat 542-572, om
9u30
Alle givers dragen hun mondmasker wanneer ze aankomen en houden dit op totdat de
leiding zegt dat het niet meer nodig is
Einde op het veldje om 12u30

CODE ORANJE
o

o

o
o
o

+12-jarigen (alle jonggivers, givers en jins)
o Voor binnenactiviteiten een bubbel van maximaal 20 personen
o Voor buitenactiviteiten een bubbel van maximaal 50 personen
-12- jarigen (kapoenen 1&2, chikai en jacala)
o Voor binnenactiviteiten een bubbel van maximaal 50 personen
o Voor buitenactiviteiten een bubbel van maximaal 50 personen
Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, je moet geen afstand houden en geen
mondmasker gebruiken.
Intens fysiek contact wordt vermeden.
Weekends kunnen doorgaan mits bovenstaande maatregelen

Voor onze takken:
Kapoenen 1, Kapoenen 2, Chikai & Jacala:
o
o

Dezelfde maatregelen als code geel
Het weekend gaat door

Jonggivers 1, Jonggivers 2, Givers 1 & Givers 2:
o
o
o
o
o

Start om 9u30 op dezelfde locatie als code geel
Alle leden dragen hun mondmasker wanneer ze aankomen en houden dit op totdat de
leiding zegt dat het niet meer nodig is
Er worden enkel buitenactiviteiten gehouden
Einde dezelfde locatie als code geel om 12u30
Updates over het weekend volgen.

CODE ROOD
o
o
o
o

Bubbels van maximaal 20 personen
Social distancing wordt toegepast in elke bubbel
+12-jarigen dragen binnen hun bubbel een mondmasker
Enkel buitenactiviteiten

Met de beperkte ruimte en de grote groepen die we hebben lijkt het ons praktisch onmogelijk om
een fijne zondag te voorzien met bovenstaande regels. In het geval van code rood is er geen scouts
op zondagvoormiddag. De leiding zal een thuis- of online alternatief voorzien.

