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Corona-protocol voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)   

 

 

Richtlijnen om besmetting te voorkomen 

Aangezien wij elke dag met veel leerlingen en personeelsleden in onze school 

aanwezig zijn, is het van groot belang de voorgeschreven richtlijnen te volgen om 

besmetting met het coronavirus te voorkomen. In dit Corona-protocol staan de 

richtlijnen die leerlingen in school moeten volgen en de procedures in geval van een 

positieve testuitslag van een leerling. 

 

Hygiëne 

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dit betekent: 

• Onderwijspersoneel en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook 

voor onderwijspersoneel onderling. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter 

afstand te houden.  

• Het is verplicht om een mondkapje te dragen bij het verplaatsen naar en tussen de 

lessen en naar en in de gemeenschappelijke ruimtes in de pauze.  

• Was meerdere keren per dag je handen met water en zeep voor ten minste 20 

seconden.  

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg. 

• Schud geen handen. 

• Zit niet aan je gezicht. 

 

Ventilatie 

De ventilatie voldoet in de hele school aan de gestelde normen. Klapramen en 

ventilatieroosters staan open. Deuren staan zo veel mogelijk open.  

 

Belangrijkste punten voor de leerlingen 

Algemeen 

• Houd altijd 1,5 meter afstand tot het onderwijspersoneel: in het lokaal, in de gangen, 

in de aula en op het schoolplein.  

• Het is verplicht om een mondkapje te dragen bij het verplaatsen naar en tussen de 

lessen en naar en in de gemeenschappelijke ruimtes in de pauze. Op het plein en in 

de les zijn mondkapjes niet verplicht. 

• Bij de praktijklessen waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, is het dragen 

van mondkapjes ook verplicht. Dit geldt alleen als het mondkapje de veiligheid van de 

lessen niet in gevaar brengt. 

• Bij binnenkomst in het lokaal reinig je je handen met desinfecterende handgel. In de 

lokalen en overige ruimtes is handgel aanwezig.  
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• Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen 

werkplekken af en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Leerlingen nemen hun 

werkplek af na de les. In de lokalen en overige ruimtes is reinigingsspray aanwezig. 

 

Entree  

• Klas 1, 2, 3 en NT2 gaan de school binnen via de hoofdingang. Je mag je jas e.d. in 

je kluisje opbergen of meenemen naar je lokaal. Je gaat direct naar het lokaal waar je 

les hebt en op je plaats zitten.  

• Klas 4, 5 en 6 gaan de school binnen via de ingang voorplein grote aula. Je mag je 

jas e.d. in je kluisje opbergen of meenemen naar je lokaal. Je gaat direct naar het 

lokaal waar je les hebt en op je plaats zitten.  

• Gebouw Tuindreef: je mag je jas ophangen aan de kapstok of meenemen naar het 

lokaal. Je gaat direct naar het lokaal waar je les hebt en op je plaats zitten. 

 

In de school 

• Je volgt de looproutes in school. Je loopt met de stroom mee en op de vleugels en in 

de trappenhuizen houd je zo veel mogelijk rechts. Gebruik het trappenhuis dat het 

dichtste bij je lokaal ligt. 

• Je draagt een mondkapje in de gangen, trappenhuizen en in de aula’s (bij leswissels 

en in de pauze). 

• Als de lessen afgelopen zijn, verlaat je zo spoedig mogelijk het schoolterrein. 

 

Pauze 

• Tijdens de pauzes ga je zo veel mogelijk  naar buiten. Je blijft op het schoolterrein. 

• Je mag op alle vleugels – m.u.v. de M1-vleugel en de K0-vleugel – en in de aula 

pauze houden. 

• Na de pauze ga je direct naar je lokaal en op je plaats zitten.  

 

 

Voor ouders en leerlingen 

 

Wel of niet naar school? 

Wij raden u aan om gebruik te maken van de beslisboom bij de afweging of u uw kind wel of 

niet naar school kunt sturen. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de huisarts of de 

GGD. 

 

Procedure in het geval van een positieve testuitslag van een leerling 

• Wij verzoeken u contact op te nemen met de mentor of de betreffende 

leerjaarcoördinator als er sprake is van een positieve uitslag op de coronatest. De 

school zal vragen of de naam van de betreffende leerling gecommuniceerd mag 

worden met personeelsleden die mogelijk in contact zijn geweest met deze leerling. 

• De school neemt direct contact op met de GGD als een leerling positief is getest. 
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• De GGD start een contactonderzoek óf vraagt de positief geteste persoon dit zelf te 

doen. Er wordt geïnventariseerd met wie er contact is geweest in de twee dagen 

voordat de klachten zijn ervaren. Met contact bedoelt de GGD: contact binnen 1,5 

meter gedurende minimaal 15 minuten. 

• De school vraagt iedereen medewerking te verlenen als de GGD belt in verband met 

een contactonderzoek.  

• De GGD en de directie van de school zorgen voor de verdere communicatie. 

• Is een gezinslid van een leerling positief getest, volg dan de richtlijnen van het RIVM. 

 

Voortgang onderwijs in het geval van een positieve testuitslag van een leerling 

• De mentor neemt contact op met de ouder/verzorger van de afwezige leerling om 

nadere afspraken te maken over de voortgang van het onderwijs en de communicatie 

binnen de school. 

• De thuiszittende leerling krijgt een buddy: een klasgenoot of leerling met hetzelfde 

vakkenpakket die dagelijks contact heeft met de afwezige leerling. 

• De buddy deelt bijvoorbeeld de gemaakte aantekeningen. 

• De mentor neemt wekelijks contact op om te horen hoe het gaat en of er meer nodig 

is om de leerling zo goed mogelijk te helpen. 

• De afwezige leerling kan per e-mail vragen stellen aan de vakdocenten of een 

afspraak voor rechtstreeks contact inplannen in een vakflexuur via Teams. 

• Vraag aan je docent of les via Teams mogelijk is. 

• Als een docent niet fysiek op school aanwezig kan zijn, vraagt de directie de les op 

afstand te verzorgen: de docent geeft les vanuit huis, de leerlingen zijn op school en 

volgen de les – waar nodig - onder toezicht van één van de collega’s. 

• Is een docent niet in staat om de les vanuit huis te verzorgen, dan worden de klassen 

1 en 2 opgevangen. De leerlingen van klas 3 en hoger gaan zelfstandig aan het werk 

met het huiswerk dat in Magister staat. 


