
 

PAARS coronaproof organiseren  
 
Coronatijden hebben ervoor gezorgd dat we onze campagne wat moesten aanpassen. Niet 
alleen onze Inspiratiebundel om activiteiten rond PAARS te organiseren werd herbekeken, 
ook het campagnemateriaal hebben we onder de loep gehouden. 
Dit jaar gaan de scholen op 17 mei normaal gezien open blijven en kan er best per school 
worden bekeken hoe de campagne PAARS wordt aangepakt. Belangrijk daarbij is om zoveel 
mogelijk in de klasbubbel te blijven.  
 
 We geven hieronder enkele tips om zo coronaproof mogelijk te werken. 
 

• PAARS-polsbandjes 
We kunnen momenteel niet voorspellen in hoeverre de coronamaatregelen in mei nog strikt 
moeten nageleefd worden of welke versoepelingen er tegen die tijd mogelijk zijn. 
Naargelang de situatie gunstig of minder gunstig is, zijn er verschillende mogelijkheden om 
de polsbandjes uit te delen:  
 
Uitdelen aan de schoolpoort 
Indien mogelijk is het best om de PAARS-polsbandjes in de ochtend door leerlingen (van de 
leerlingenraad) aan de schoolpoort uit te delen. Daarbij is het belangrijk dat zowel de 
leerlingen die de polsbandjes uitdelen als de leerlingen die het polsbandje aannemen, hun 
handen eerst ontsmetten en op de nodige afstand van elkaar en van anderen blijven. 
 
Uitdelen in de klas 
Indien de situatie het niet toelaat om de PAARS-polsbandjes aan de poort uit te delen, is het 
best dat de leerkrachten de PAARS-polsbandjes vanuit de lerarenkamer meenemen naar hun 
klas.  
Er wordt afgesproken dat één leerling de polsbandjes verdeelt in de klas. Die leerling wast of 
ontsmet vooraf de handen en vraagt aan zijn medeleerlingen of die een polsbandje wensen.  
 

• PAARS-kranten 
- Leerkrachten die de PAARS-krant wensen te gebruiken in de les, nemen de kranten mee 
vanuit de lerarenkamer naar hun klas. Ook vóór 17 mei kan er al mee in de klas gewerkt 
worden. 
- Laat de PAARS-kranten in de klas verdelen door één leerling die vooraf zijn handen goed 
gewassen of ontsmet heeft.  
 

• PAARS-neptattoos  
Heel wat leerlingen vinden het leuk om rond te lopen met een PAARS-tattoo. Ze brengen dit 
aan op hun armen, handen of wangen. 
Naargelang de coronamaatregelen al dan niet versoepeld worden, kan het uitdelen van de 
neptattoos op verschillende manieren gebeuren: 
 
 



 

 
Uitdelen aan de schoolpoort 
Leerlingen (van de leerlingenraad) delen indien mogelijk in de ochtend aan de schoolpoort 
neptattoos uit (terwijl ook de PAARS-polsbandjes uitgedeeld worden). De leerlingen die 
uitdelen en de leerlingen die aannemen hebben allemaal hun handen ontsmet. 
 
Uitdelen in de klas 
- De leerkrachten brengen de neptattoos vanuit de lerarenkamer mee naar hun klas. 
- Er wordt meegedeeld dat de tattoos zoveel mogelijk bij zichzelf worden aangebracht (of 
eventueel in groepjes van twee bij elkaar). 
- Iedereen die een tattoo wenst aan te brengen wast of ontsmet eerst de handen. 
- Er zijn twee verschillende tattoos en elke tattoo is apart gebruiksklaar. Laat één leerling 
met gewassen handen de twee verschillende versies naast elkaar op een tafel in de klas 
leggen. 
- Laat de leerlingen kiezen welke tattoo ze wensen en de persoon die de tattoos op de tafel 
legde zal ze hen overhandigen. 
 
Tattoo aanbrengen: 
- Voorbereiding: 
Om de tattoo te kunnen aanbrengen is er een beetje water nodig en voor elke leerling een 
papieren wegwerphanddoekje (die je bijvoorbeeld in de wc’s vindt). Indien er een lavabo in 
de klas is kan je hiervan gebruik maken, anders neem je een emmertje met wat water. 
Eventueel kunnen de tattoos in de buurt van een lavabo in de wc’s worden aangebracht. 
 
- Werkwijze: 

1. Trek de plastic folie van de tattoo. 
2. Hou één hoekje van de tattoo vast en zet de tattoo op de juiste plaats.  
3. Maak een propje van een papieren wegwerphanddoekje en bevochtig het. Druk 

ermee op de tattoo en wrijf er goed over, zonder dat de tekening verschuift.  
4. Verwijder het witte papiertje van de tattoo en gooi het samen met het 

wegwerphanddoekje in de vuilbak. 
 

• Raamstiften 
- Met de twee Posca-raamstiften uit het campagnepakket kan je op de ruiten van de school 
inspirerende teksten schrijven of leuke tekeningen maken. Dat kan (bij voorkeur) ook al vóór 
17 mei. Denk er op tijd over na welke boodschappen je wil neerschrijven of welke 
tekeningen je wil maken op de ruiten. 
- Zorg ervoor dat de stiften beperkt worden doorgegeven en ontsmet de stiften bij iedere 
contactwissel. 
-In het campagnepakket is een gebruiksaanwijzing om de Posca-stiften te gebruiken. 
 

• Activiteit organiseren 
We hebben onze Inspiratiegids aangepast met tal van tips om coronaproof leuke en 
interessante activiteiten rond PAARS te organiseren die verbondenheid creëren. Elke school 
bekijkt in samenspraak met de directie wat haalbaar is en elke klas blijft zoveel mogelijk in 
de eigen klasbubbel. 




