
Voor het opstarten van het onderwijs zijn er door het RIVM richtlijnen opgesteld. Aan deze 

richtlijnen dienen allen docenten en leerlingen op X11 zich te houden. Onderstaand een overzicht 

van deze richtlijnen:  

Hygiëne en veiligheid  

• De RIVM-richtlijnen zijn leidend. 

• Afstand 

o Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. 

o Volwassenen onderling houden anderhalve meter afstand van elkaar  

o Leerlingen onderling houden anderhalve meter afstand van elkaar 

• Hygiëne  

o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. 

Verplicht handen wassen:  

▪ Bij binnenkomst lokaal 

▪ Voor de pauze 

▪ Na de pauze  

▪ Na toiletbezoek. 

o We schudden geen handen. 

o We hoesten en niezen in onze elleboog. 

o We zitten niet aan ons gezicht. 

o De school maakt, afhankelijk van de lokale context, een keuze tussen het gebruik 

van water/zeep en/of desinfecterende handgel bij de ingangen en in de klaslokalen.  

o Er zijn papieren handdoekjes beschikbaar. 

• Klachten bij jezelf 

o  Een medewerker/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

▪ Neusverkoudheid. 

▪ Hoesten. 

▪ Moeilijk ademen/benauwdheid. 

▪ Een medeweker/leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  

▪ Een medewerker moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag 

pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten 

meer heeft.  

• Klachten binnen het huishouden  

▪ Als iemand in het huishouden van een medewerker koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft medewerker/leerling ook thuis. 

▪ Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de 

medewerker/leerling weer naar school.  

▪ Als iemand in het huishouden van medewerker/leerling getest is voor 

COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de medewerker/leerling 

wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 

thuisblijven.  

▪ Medewerkers met klachten nemen contact op met de arbo-arts.  

In de leslokalen  

• De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  

• In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en 

oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)).  



• Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de 

desinfecterende gel of spray.  

• Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays 

(bestaande uit water en zeep/allesreiniger),  

• Leerlingen en docenten nemen bij het verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor 

werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.  

• Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen of leerkrachten met regelmaat 

schoon gemaakt te worden met water en zeep.  

• In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig.  

• Prullenbakken worden nadat er een wisseling van leerlingen heeft plaatsgevonden geleegd.  

• Prullenbakken worden minimaal één keer per dag. 

• Indien mogelijk: Lucht de lokalen tussen de lessen door, door de ramen open te zetten. 

• Er worden zo min mogelijk spullen uitgedeeld. 


