INSTRUCTIE
Beste leerlingen,
Volgende week kunnen jullie eindelijk allemaal weer naar school. Helaas gaat dat, zoals jullie weten,
allemaal niet zoals jullie dat gewend zijn. We hebben duidelijke regels en afspraken nodig, om het
voor ons allemaal veilig te houden. Aangezien het voor jullie lastig zal zijn om te weten wat er precies
van je verwacht wordt, zetten we dat hieronder allemaal op een rijtje. We hopen dat het voor jullie dan
duidelijk is wat precies de bedoeling is. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de school.
VOORAF
Heel belangrijk is dat je alleen naar school komt als je geen klachten hebt. Dus als je hoest, niest,
keelpijn hebt of koorts blijf je thuis.
INGANG SCHOOLPLEIN
- Jullie kunnen je fiets gewoon in de fietsenstalling kwijt, maar om voldoende afstand te waarborgen
zijn er steeds twee fietsenrekken afgezet met rood/wit lint. Het is de bedoeling dat je je fiets neer
zet in een rek waar dit lint niet om heen zit. Bij het verlaten van de fietsenstalling houd je ook 1,5
meter afstand.
- De route van de fietsenstalling naar de ingang van de school is aangegeven met geel stoeptape
en witte pijlen die je de weg wijzen. Houd bij het volgen van deze route weer 1,5 meter afstand tot
elkaar.
- Bij de fietsenstalling, op het plein en bij de ingang van de school zijn natuurlijk voldoende begeleiders aanwezig. Jullie kunnen ze herkennen aan de gele hesjes. Het is fijn als jullie de aanwijzingen die zij
eventueel geven opvolgen!
ENTREE
- Voor de deur van de ingang van de school staan gele strepen, die de afstand van 1,5 meter aangeven. Op die afstand wacht je tot je veilig naar binnen kan. Wacht alleen op je beurt en ga niet in
groepjes bij elkaar staan!
- Als je de school binnenkomt hoef je je handen niet te desinfecteren! Het is de bedoeling dat je
niets
aanraakt tot je in het lokaal bent.
- Voor de ingang van de school (buiten) staat een stoepbord en in de school een banner, die je aan
deze afspraken helpen herinneren. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je alle afspraken uit je hoofd
moet leren. Natuurlijk staan ook hier weer begeleiders om je te helpen.
IN DE GANGEN EN OP DE TRAPPEN
- Vanaf de ingang ga je meteen naar het klaslokaal waar je moet zijn. Je jas en je tas neem je mee.
De kluisjes zijn helaas niet toegankelijk.
- Het kan zijn dat er in gangen en/of trappen tweerichtingsverkeer is. Er is dan in het midden een
gele streep getrokken, om de richtingen van elkaar te scheiden. Loop altijd zoveel mogelijk rechts!
Je kunt gewoon de witte pijlen op de grond volgen.
- Er zijn ook gangen en/of trappen waar eenrichtingsverkeer is. Deze zijn, aan de ene kant, aangegeven met een blauw bord met een witte pijl er op en aan de andere kant, een rood bord met een
witte streep in het midden. Aan deze laatste kant mag je er niet in. Ga de gang alleen door vanaf
de kant met het blauwe bord met de witte pijl. Ook in deze gangen staan witte pijlen op de grond,
die de looprichting aangeven.
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Houd ook in de gangen en op de trappen steeds 1,5 meter afstand tot elkaar en loop zoveel mogelijk door. Overal in de school hangen posters om je te helpen herinneren aan de afstands- en
hygiëneregels.
In de lift mag maximaal 1 persoon tegelijk! Er hangt een poster naast de deur van de lift om je
daaraan te helpen herinneren.

KLASLOKAAL
- Voor de deur van het klaslokaal vind je weer gele strepen op de vloer die de afstand van 1,5 meter aangeven. Hier kun je wachten tot je het lokaal in kan. Houd opnieuw voldoende afstand en
heb een beetje geduld, want het kan best even duren.
- Als je binnenkomt desinfecteer je eerst je handen! De spullen die je hiervoor nodig hebt staan
voor je klaar op de eerste tafel. Er hangt ook een poster waarop je kunt zien hoe je dit goed kunt
doen.
- Op de tweede tafel staat een spuitbus met Alklanet èn een rol papier. Je spuit een beetje Alklanet
op een stuk papier en je neemt dit mee naar de tafel waar je wil gaan zitten. Deze tafel maak je
eerst schoon. Het papier kun je daarna weggooien. Nu mag je eindelijk lekker gaan zitten :).
- Natuurlijk staan de tafels op voldoende afstand van elkaar. Het is de bedoeling dat je de eerst
beschikbare tafel kiest zoveel mogelijk achterin de klas!
- Tijdens de les maak je zo min mogelijk gebruik van de toiletten!
- Bij het verlaten van het lokaal gaan de leerlingen vooraan in de klas eerst. Jullie staan één voor
één op, je maakt je tafel weer schoon en verlaat het lokaal.
PRAKTIJKLOKALEN
- In de praktijklokalen gelden dezelfde afspraken en regels als in alle andere klaslokalen.
- Je maakt in deze lokalen wel ook, aan het begin, tussendoor èn aan het eind van de les, alle door
jou gebruikte spullen en/of gereedschappen schoon.
SANITAIR
- Beperk gedurende de tijd dat je op school bent zo veel mogelijk het gebruik van de toiletten!
- Mocht het te druk zijn, wacht dan voor de deur van het sanitair, op 1,5 meter afstand van elkaar,
tot je aan de beurt bent. Er staan gele strepen op de grond om deze afstand aan te geven.
- Niet alle toiletten zijn in gebruik, om een veilige afstand tot elkaar te waarborgen.
- Natuurlijk was je na gebruik van het toilet je handen! Er hangt een poster waarop je kunt zien hoe
je dit echt goed kunt doen.
ALGEMEEN
- Verlaat aan het einde van je lesdag meteen en zo snel mogelijk de school!
- Er kan geen gebruik gemaakt worden van de zitmogelijkheden in algemene ruimtes en gangen.
- De kantines/aula’s zijn niet toegankelijk en daarom afgezet met rood/wit lint.
- Blijf niet hangen op het plein of in de fietsenstalling. Vorm ook geen groepjes en blijf 1,5 meter afstand houden van elkaar.
- Ook bij het verlaten van de school zullen er voldoende begeleiders, te herkennen aan de gele
hesjes, aanwezig zijn.

