
 
 

 

 

PROTOCOL VOOR LEERLINGEN 

WEER NAAR SCHOOL! 

Maatregelen coronacrisis 
 

 

PROTOCOL 

Dit protocol gaat in het geheel over de richtlijnen die gelden als de scholen weer opengaan op 2 juni 

2020. We werken nog aan de roosters en daarover ontvang je nader bericht.  

Dit protocol met maatregelen voor heropenen van onze school is opgesteld naar aanleiding van de 

richtlijnen van CNV onderwijs, AOb, FvOv en VO-raad en die van het kabinet en het RIVM.  

 

WANNEER MAG IK WEER NAAR SCHOOL?  

• Als jij niet grieperig, snotterig, hoesterig of koortsig bent, zie site RIVM 

• Als niemand van jouw gezinsleden/thuis snotterig grieperig, hoesterig of koortsig is, zie site 

RIVM.  

• Als jij eventueel tot de risicogroep behoort, maar wel geheel vrij bent van griepachtige 

klachten zie site RIVM 

• Als jij of iemand van jouw gezinsleden/thuis tot de medische risicogroep behoort, maar allen 

wel  geheel vrij zijn van griepachtige klachten, zie site RIVM 

 

VERVOER VAN EN NAAR SCHOOL! 

• Je komt op de fiets/step/lopend naar school  

• Je vermijdt het openbaar vervoer!  

• Als je wordt gebracht/gehaald door een familielid spreek dan zorgvuldig haal/breng tijd en 

in-/uitstapplaats af. Stap niet in of uit vlak voor de school, omdat het daar dan te druk wordt!  
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AANKOMST EN VERTREK! 

• Je parkeert bij aankomst op school je voertuig in de daarvoor aangegeven ruimte/vakken, 

volg de aanwijzingen zorgvuldig.  

• Je gaat daarna direct volgens de route naar binnen en blijft niet ‘hangen’ op het schoolplein. 

• Je houdt steeds 1,5 meter afstand van medeleerlingen en/of docent. 

• Je gaat direct naar de ruimte waar je volgens je rooster wordt verwacht.  

• Je volgt zorgvuldig de looproutes en aanwijzingen zoals deze in de school worden 

aangegeven. Zowel bij binnenkomst als vertrek. 

• Je neemt je jas/tas mee naar het lokaal waar je wordt verwacht en houdt deze 

steeds bij je.  

In school mag je geen gebruik maken van je kluisje, de kantine is gesloten en zijn er geen pauzes. 

 

IN HET LOKAAL!  

In de lokalen is de benodigde desinfectie gel voor handen, schoonmaakspray en 

papierendoeken aanwezig. Volg de aanwezige instructie zorgvuldig op en gooi gebruikt 

materiaal direct in de daarvoor aanwezige prullenbakken. 

• Je reinigt direct bij binnenkomst van het lokaal je handen met desinfecterende gel.  

• Je houdt steeds 1,5 meter afstand van medeleerlingen en/of docent. 

• Je reinigt je werkplek/tafel met schoonmaakspray en papieren doek. Dit doe je direct na 

binnenkomst en ook na afloop als je je plek weer verlaat.  

• Je maakt leermiddelen na gebruik schoon met schoonmaakspray en doek als deze door 

meerdere leerlingen en/of docenten worden gebruikt.  

• Je volgt alle aanwijzingen in het lokaal zorgvuldig op.  

 

 SPORT LES! 

In de leerjaren 1, 2 en 3 worden naast de mentorblokken ook sportlessen gegeven. Deze zullen 

plaatsvinden op sportpark Marco van Basten. Er volgt van de vakgroep LO nog een uitgebreid 

protocol voor het sporten. Hier vast de basisregels: 

• We sporten buiten 

• Je kan je niet omkleden 

• Je gaat thuis douchen 

• Na het sporten blijf je niet met elkaar hangen 

• Blijf ook tijdens het sporten op 1,5 meter van elkaar 

 

  

 

 

 

 


