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1. Inleiding
Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT - de
1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit
geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen
onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel
onderling.
Vóór de zomervakantie mochten scholen de ruimte die vrijkomt door het schrappen van de 1,5
meter-regel tussen leerlingen desgewenst al gebruiken. Na de zomervakantie openen scholen hun
deuren volledig.
Daarmee accepteert het kabinet een beperkt risico op verdere verspreiding omdat de negatieve
effecten van een langer durende beperkte openstelling zwaarder wegen. Dat betekent dat alle
leerlingen weer op alle dagen naar school kunnen.
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden
nageleefd. In de Kamerbrief van het ministerie van VWS gaat het om:




Een goede melding en monitoring van besmettingen.
Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen (m.u.v.
onderwijspersoneel) de school binnentreden.
Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen rondom Covid-19, nieuwe inzichten vanuit de praktijk
dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM kan dit protocol herzien worden.
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2. Hygiëne en veiligheid
2.1 Algemene richtlijnen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:








Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling.
We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. We doen
dit in ieder geval ook bij binnenkomst in het lokaal, aan het begin en einde van een
pauze/tussenuur en na toiletbezoek.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.
Er is extra schoonmaak gedurende de dag (wc’s, trapleuningen, enz.).

2.2 Ziek melden









Het is van het allergrootste belang dat leerlingen en personeelsleden die klachten hebben
en/of in quarantaine zitten (bijv. na terugkeer reis uit een “oranje land”) thuis blijven. Het
oplopen van leerachterstanden is géén argument om toch naar school te komen.
Een personeelslid/leerling met de volgende luchtwegklachten blijft thuis en laat zich testen
bij:
o Neusverkoudheid
o Hoesten
o Moeilijk ademen/benauwdheid
o Koorts boven 38˚ C
o Plotseling verlies van reuk of smaak
Een personeelslid/leerling mag weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de
coronatest een negatieve uitslag heeft. Als een huisgenoot positief getest is op Covid-19: zie
paragraaf 2.4.
Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of
benauwdheidsklachten heeft.
Sommige leerlingen of medewerkers hebben bijna permanent last van
verkoudheidsverschijnselen, mogelijk door hooikoorts, allergieën of andere aandoeningen.
Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan
dan goed aanvoelen of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Bij twijfel of als de klachten
anders aanvoelen: blijf thuis en laat je testen (zie hieronder). Als de klachten van een leerling
als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of
astma) mag de leerling naar school. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het
ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot
deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Ouders
kunnen met behulp van deze vragenlijst determineren of de leerling thuis moet blijven. Ook
bij een leerling met nieuw ontstane milde klachten, kan een test overwogen worden als de
klachten tot meer dan een week schoolverzuim leiden.
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2.3 Klachten en ziekte gedurende de dag












Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
Ouders worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts
en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
Zieke leerlingen en evt. broers/zussen die moeten wachten tot ze door ouders opgehaald
worden, wachten in het computerlokaal.
Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt
(koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het
personeelslid naar huis.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
Dit is de beslissing van ouders in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de
leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouders in overleg met de school. Bij langdurig
thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in
werking.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de GGD.
Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de
instructies ook www.coronatest.nl.

2.4 Positief getest op Covid-19




Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen
thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. Het personeelslid/leerling 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/leerling positief getest is voor COVID-19,
moet het personeelslid/leerling 10 dagen thuisblijven. Het personeelslid/leerling kan weer
naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
Het RIVM geeft aan dat het coronavirus een infectieziekte is waarvoor meldingsplicht geldt.
Op grond van de cao is een werknemer verplicht het aan de werkgever te melden als hij/zij
een dergelijke infectieziekte heeft. De werkgever mag dus over de informatie beschikken,
maar mag het niet registreren. Dat zou namelijk in strijd zijn met de AVG.

2.5 In de leslokalen
In de leslokalen nemen we de volgende maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•

De lokalen worden zo ingedeeld, dat de docent genoeg ruimte voor het bord heeft. Er komen
dus meer tafels achterin.
Leerlingen zitten zo veel mogelijk op een vaste plaats.
Op de bureaus worden spatschermen geplaatst.
In de les dragen docenten en leerlingen bij voorkeur geen mondkapje. De docent kan ervoor
kiezen een (doorzichtige) spatkap te dragen.
In elk lokaal zijn papieren doekjes, water en zeep, of desinfecterende handgel aanwezig, om
handen te wassen en de tafels schoon te maken.
We vragen aan leerlingen ook zelf desinfecterende gel en papieren zakdoeken mee te
nemen.
Bij binnenkomst in het lokaal reinigen leerlingen en docenten hun handen met de
desinfecterende gel.
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•
•
•

•
•
•
•

Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af.
Op de bureaus en tafels in de lokalen worden geen persoonlijke spullen achtergelaten.
De docent desinfecteert bij binnenkomst armleuningen van de stoel, muis en toetsenbord
van de pc (tenzij de docent een eigen device gebruikt), bordenwisser, afstandsbediening en
bedieningspaneel van het digibord en herhaalt dit bij het verlaten van het lokaal.
Docenten gebruiken hun eigen dummystift en whiteboard markers.
In ieder lokaal is een prullenbak aanwezig. Deze wordt indien nodig geleegd, minimaal één
keer per dag.
De ramen en deuren worden zo veel mogelijk opengezet.
Er mogen geen ventilatoren worden gebruikt.

2.6 Op de gang en in de pauze
Algemeen
•
•
•
•

De gangen worden zo veel mogelijk vrijgehouden.
Leerlingen houden 1,5 meter afstand van volwassenen.
In de gangen/trappenhuizen draagt iedereen een mondkapje. Uitzonderingen i.v.m.
werkzaamheden op de gangen zijn mogelijk na overleg met de schoolleiding.
Op de trappenhuizen geldt eenrichtingsverkeer. Hoofdtrappenhuis + trappenhuis nieuwe
nieuwbouw/mediatheek: naar boven; trappenhuis fietsenstalling + trappenhuis oude
nieuwbouw (zijvleugel): naar beneden. Dit om opstoppingen te voorkomen.

Leerlingen
•
•

•

•
•

De aula wordt ingericht als extra verblijfruimte voor leerlingen tijdens de pauzes.
Alle lokalen, m.u.v. de praktijklokalen, blijven open om de pauzes in door te brengen. Tijdens
pauzes mogen maximaal 15 leerlingen die het uur na de pauze in dat lokaal les hebben, hun
pauze in het lokaal doorbrengen.
Leerlingen gaan aan het begin van elke pauze direct naar het Forum, de Cantina, de
mediatheek, de aula of een van de pauzelokalen. Pauzes worden niet op de gang
doorgebracht.
Kluisjes mogen niet gebruikt worden om opstoppingen op de gang te voorkomen.
Bij het vullen van waterflesjes mag de fles de kraan niet aanraken.

2.7 Bij aankomst en vertrek
•
•
•
•
•



De deuren van de lokalen worden ’s morgens voor 8.00 uur door de conciërges opengezet.
Docenten zijn voor de eerste bel in het lokaal.
Leerlingen gaan na aankomst op school direct naar het lokaal.
Voor de pauzes of bij leswissels buiten de pauze mag de docent een paar minuten voor de
bel de klas verlaten om drukte op de gang te vermijden.
Bij alle ingangen en trappenhuizen hangen posters met de 1,5 meter-regel en de
looprichting.
Leerlingen zijn niet langer dan strikt noodzakelijk aanwezig in de omgeving van de school,
inclusief het metrostation.
Het Erasmus MC en het plein voor het Erasmus MC zijn verboden terrein voor alle leerlingen.

2.8 Activiteiten


Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken of
informatieavonden) met het strikt toepassen van triage en de inachtneming van de
veiligheids- en hygiënemaatregelen.
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2.9 Praktische vakken




Ook bij praktische vakken (bijv. L.O. en toneel) wordt 1,5 meter afstand tussen docent en
leerling zoveel mogelijk gewaarborgd. Indien het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet
mogelijk blijkt, worden bepaalde onderdelen waar mogelijk op een andere manier
georganiseerd (bewegingsonderwijs, techniek etc.). Dit is een – door het RIVM toegestane afwijking van de landelijke maatregelen. Bij de vakken waar dit van toepassing is, treden het
betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg. Hierbij is ook extra
aandacht voor schoonmaak van materialen waarmee docenten in aanraking komen
noodzakelijk.
Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden.
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3. Inrichting onderwijs










Er wordt op school lesgegeven volgens het normale rooster.
Docenten die geen fysieke lessen op school verzorgen, verzorgen volgens hun lesrooster
online lessen. Een surveillant (student) zorgt ervoor dat Zoom-stream op smartboard komt
en dat leerlingen via een “interruptiemicrofoon” vragen kunnen stellen. De docent ziet de
leerling via de webcam.
Docenten die thuisblijven met verkoudheidsklachten: huiswerk blijft altijd staan (ook als de
les vervalt). Aan ouders en leerlingen wordt duidelijk gemaakt, dat het huiswerk gewoon
doorgaat. SO’s gaan in principe door (met een surveillant).
Communicatiekanaal: Magister-berichten en/of school-e-mail. We verwachten van leerlingen
dat ze beide mailboxen checken.
Voor online lessen gebruiken we Zoom.
Leerlingen die langer dan een week thuis in quarantaine zitten: via PC/iPad/telefoon
verbinding met de klas (minstens audio). Ook screensharen is mogelijk.
Privacy (videobeelden): er is een gerechtvaardigd belang voor videobeelden. Er hoeft geen
individuele toestemming te worden gegeven.
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