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Informatie vooraf 

Het kabinet en het RIVM hebben noodzakelijke maatregelen moeten nemen om de coronacrisis te 

bestrijden. Het is van groot belang dat iedereen zich hieraan houdt, om verdere verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen. Hierin ligt een grote uitdaging en vraagt veel van ons allen. Wij hebben er 

vertrouwen in dat wij als school in staat zijn om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Voor 

vragen en opmerkingen verzoeken wij u contact op te nemen met de mentor of dhr. A. Huttinga.   

 

Hygiëne en veiligheid 

 De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 

o Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 

volwassenen onderling en voor leerlingen onderling; 

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

o We schudden geen handen; 

o We hoesten en niezen in onze elleboog; 

o We zitten niet aan ons gezicht. 

 Een personeelslid of leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

o Neusverkoudheid; hoesten; moeilijk ademen/benauwdheid. 

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

benauwdheidsklachten heeft. 

 Een personeelslid of leerling die positief getest is op COVID-19 moet tenminste 7 dagen 

thuisblijven na start van de symptomen, en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar 

school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook 

https://lci.rivm.nl/leefregels. Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 

38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft hij/zij ook thuis. 

 Als iemand in het huishouden van het personeelslid of leerlingen positief getest is voor COVID-

19, moet hij/zij 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste 

contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). Het personeelslid of de leerling kan weer 

naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Zie ook: 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 

 De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dit betekent dat de school, 

afhankelijk van de lokale context, zoveel mogelijk gebruik maakt van water en zeep, en als dit 

niet kan desinfecterende handgel gebruikt bij de ingangen en in de klaslokalen. Daarnaast zijn er 

papieren handdoekjes beschikbaar.  

https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
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Onderwijs 

 Op basis van het afstandscriterium van 1,5 meter, dat voor iedereen geldt, betekent dat er 

ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijkertijd in de school aanwezig kan zijn. 

Alle leerlingen gaan dus (gespreid) naar school. 

 Leerlingen gaan slechts een beperkt aantal dagen naar school. Klas 1 en 2 volgen twee blokken 

onderwijs (dat betekent 4x 60 minuten). Er is plaats voor een blok AVO en een blok praktijk. De 

leerlingen van klas 3 volgen één blok AVO (dus 2x 60 minuten). Daarnaast zullen de derdejaars 

weer starten met stage. De stage in de bovenbouw wordt weer opgestart met inachtneming van 

de richtlijnen van het RIVM. Op dagen dat leerlingen niet op school zijn, wordt door middel van 

afstandsonderwijs invulling gegeven aan het lesprogramma (oftewel: het voortzetten van het 

thuiswerkprogramma).  

 Er zijn verschillende aanvangstijden en vertrektijden om spreiding van de leerlingen te 

realiseren. Dit om enerzijds drukte op het schoolplein en aanlooproutes te verlichten.  

 Het rooster is zo gemaakt dat leerlingen tijdens een schooldag niet van het schoolterrein gaan. 

Pauzes vinden plaats in het lokaal.  

 Om het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken wordt er zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van vaste samenstellingen. Hierbij wordt uitgegaan van de mentorgroepen, 

praktijkgroepen en/of beroepsgerichte profielen in de bovenbouw. De mentoren informeren de 

ouders/verzorgers over de verdeling van de klassen. Het rooster van de leerlingen ontvangt u 

van de mentor.  

 De school heeft een veiligheidsteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 

veiligheids- en hygiënemaatregelen. Zij ontvangen leerlingen bij de ingang op het plein (dhr. 

Bakker) en begeleiden leerlingen naar de lokalen (dhr. Jorna). Zij zien toe op de toepassing van 

de RIVM-maatregelen en verzorgen EHBO.  

 Wanneer er sprake is van gedragsproblemen bij leerlingen, is het schoolbeleid leidend met in 

achtneming van RIVM-normen. Dat betekent: er wordt contact opgenomen met 

ouders/verzorgers en er zal gekeken worden naar een gepaste oplossing.  
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Vervoer 

 Leerlingen worden uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel 

mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. 

Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden. De organisatie van het vervoer 

voor leerlingen die verder dan 8 kilometer van school wonen én geen gebruik kunnen maken 

van de fiets of het halen en brengen door een ouder/verzorger ligt in handen van de regionale 

vervoerder in samenspraak met de school.  

 Daar waar het voor leerlingen binnen een straal van 8 kilometer niet mogelijk is om zonder 

gebruik te maken van het OV op school te komen is een maatwerkaanpak noodzakelijk. Zijn 

hierin knelpunten te ontdekken, dan gaan we over op maatwerk. Er kan contact opgenomen 

worden met dhr. A. Huttinga via het nummer van de school. 

 


