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       Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de volgende voorzorgsmaatregelen 

van kracht. Het betreft maatregelen vóór, tijdens en na de lessen. Met deze maatregelen 

voorkomen we dat leerlingen onnodig in contact komen –direct of indirect– met 

personeelsleden. De 1,5 meter richtlijn geldt voor leerling-personeel-contact  

  

       Dringend advies: 2x per week voert iedereen, leerlingen en personeel een  preventieve 

zelftest uit.  (=je hebt geen klachten). Geeft deze zelftest een positief resultaat dan blijf je 

thuis en neem je contact op met de GGD voor het afnemen van een test.  

 

Leerlingen die tot een risicogroep behoren (of een gezinslid behoort hiertoe) kunnen worden               
vrijgesteld van fysiek onderwijs. Hierover graag overleggen met de schoolleiding 

  

Hygiëneregels tijdens de lessen op school: 

 

1. Bij aankomst op school ontsmet je je handen. Elke leerling heeft een eigen flesje met 

ontsmettingsgel. Dit neem je elke dag mee naar school. Na elke les en na elk toiletbezoek 

ontsmet je je handen. Ook staan er ontsmettingspalen bij de ingang van de school. 

 

2. Bij aankomst op school draag je een mondkapje. Dit is verplicht.  

       Ook tijdens alle verplaatsingen draag je een mondkapje. Dus bij de entree, in de gangen, op  

      de trappen, in de kantine en zitkuil. Zodra je zit in een lokaal of andere ruimte mag het kapje  

      af. Leerlingen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn   

      daartoe niet verplicht.  

 

3. Raak zo weinig mogelijk deurklinken, trapleuningen ed  aan met je handen. 

 

       Je volgt de lessen volgens rooster. Docenten blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal. Rond 

elk docentenbureau en smartbord is een ruimte voor 1,5 meter afstand gemarkeerd. Zo 

houdt je altijd 1,5 meter afstand tot volwassenen. 

 

4. Je mag het lokaal binnen gaan als de docent nog niet aanwezig is om opstoppingen in de 

gangen te voorkomen. 

 

5. Praktijklessen worden weer gegeven; LO- lessen/praktica/praktijkopdrachten. Vaak wel met 

de nodige voorzorgsmaatregelen. Volg de instructies van de docent wat betreft het gebruik 

van handschoenen, mondkapjes, spatschermen, gezichtsmaskers,…..) 

 

6. In noodsituaties mag gehandeld worden binnen de 1,5 meter 
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Heb je klachten? 
 

1. Blijf thuis, laat je testen! 

 

2. Ben je positief getest op Covid-19: blijf tenminste 7 dagen thuis na de start van de 

symptomen. Goed uitzieken is belangrijk. Je gaat pas weer naar school als je 24 uur na deze 7 

dagen geen klachten meer hebt.  

 

3. Als iemand in jullie huishouden positief getest is voor COVID-19, moet je 5 dagen thuisblijven. 

Na 5 dagen kun je je laten testen bij de GGD. Als deze test een negatieve uitslag heeft mag je 

weer naar school. 

 

4. Ook als een gezinslid naast verkoudheidsklachten ook benauwdheidsklachten en/of koorts 

boven 38 graden heeft blijf je thuis.  

 

5. Ontwikkel je klachten tijdens een lesdag (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk 

ademen/benauwdheid: Melden bij docent en Time-out. Ga naar huis. Ook evt broers/zussen 

worden nu naar huis gestuurd. 

 

6. Voor een coronatest kun je naar de GGD. Instructies: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-COVID-19/testen 

  

 

Algemene richtlijnen van het RIVM die wij volgen:  
 

1. We houden 1,5 meter afstand van personeelsleden. 

 

2. We wassen onze handen meerdere keren per dag goed. Tenminste 20 seconden. 

 

3. We schudden geen handen 

 

4. We hoesten en niezen in onze elleboog 

 

5. We zitten niet aan ons gezicht 
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 Klachten en thuisblijfregels:  
 

1. Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  

● Neusverkoudheid 

● Hoesten 

● Moeilijk ademen/benauwdheid 

● Koorts boven de 38°C 

● Plotseling verlies van reuk of smaak 

 

7. Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft.   

 

8. Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur 

geen klachten heeft. 

 

9. Ontwikkelt iemand gedurende de dag klachten dan gaat hij/zij naar huis. Bij leerlingen 

worden ouders/verzorgers geïnformeerd en ook evt broers/zussen naar huis gestuurd. 

 

10. Leerlingen die behoren tot een risicogroep of van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren 

kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) 

in overleg met de school. Er wordt voor passend onderwijs gezorgd. 

 

11. Thuis quarantaine  

Mensen die terugkomen van een vakantie uit een oranje of rood gebied worden door de 

overheid dringend geadviseerd om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dat geldt ook voor 

onze leerlingen en personeel. Leerlingen die in thuisquarantaine moeten, zijn gedurende die 

tijd niet welkom op school. Ouders doen hier melding van.  

 

 

 
 


