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1. Ingang/uitgang apart 
De ‘normale’ hoofdingang is afgesloten voor leerlingen. Dit wordt 
aangegeven met een verboden toegang bord.  
 
 
 
De leerlingen maken gebruik van hoofdingang 1 of hoofdingang 2, 
afhankelijk van waar zij les hebben. 
 
Hoofdingang 1 is de ingang bij de 090 gang.  

 
 
 
 

Je plaatst je fiets in de fietsenstalling bij/onder de drie gymzalen. 
 
Uitgang 1 is de hoofduitgang bij de receptie. 

 
 

 
 
Hoofdingang 2 is de ingang onder de bibliotheek. 

 
 

 Je plaatst je fiets in de fietsenstalling aan de kant van het MBO. 
 
Uitgang 2 zit naast ingang 2, bij de kluisjes beneden bij de 070 gang. 
 
Zie de plattegrond voor extra informatie. 



 
 

  



 
 

 

 



2. Fietsen 
Heb je les in de 0.90/1.20/0.30/1.30/0.40 of de 1.40 gang? Dan maak je gebruik van ingang 
en uitgang 1 (zie plattegrond). Je plaatst je fiets in de fietsenstalling bij de drie gymzalen. De 
ingang bevindt zich aan de zijde van de 090 gang. Vanaf hier volg je de bewegwijzering naar 
het juiste lokaal. 
 
Heb je les in de 0.60/070 of de 1.70 gang? Dan maak je gebruik van ingang en uitgang 2 (zie 
plattegrond). Je plaatst je fiets in de onoverdekte fietsenstalling aan de kant van het MBO. 
Het hek aan deze zijde is geopend. De ingang en uitgang bevinden zich onder de bibliotheek. 
Vanaf hier volg je de bewegwijzering naar het juiste lokaal. 
 

3. Looproute 
De looproute wordt aangegeven door middel van pijlen en 
borden. 
 
 
 
Daarnaast zijn er rotondes en kruisingen waar verschillende 
routes samen komen, hier wordt dus op 1,5 meter afstand 
ingevoegd in de juiste looprichting. 
 
 
 
 
 
De gangen zijn verdeeld in twee ‘weghelften’ een voor heen en een voor terug.  
 
Er zijn een aantal trappen die ‘eenrichtingsverkeer’ zijn, zoals de trap naar de 1.20 gang 
(alleen omhoog) en de trap van 1.30 naar 0.30 gang (alleen naar beneden). De trap naast de 
receptie zal ook in één richting worden gebruikt. 
 
De leerlingen mogen niet stilstaan in de gangen of in de fietsenstalling. Er wordt van hen 
verwacht dat zij zelf rekening houden met de 1,5 meter regel en dat zij zich houden aan de 
looproutes.  
 

4. 1,5 meter afstand 
Om de 1,5 meter regel in acht te nemen, houd je je aan de markeringen op de vloer. Er zal in 
iedere gang om de 1,5 meter een pijl op de grond staan, zodat duidelijk is wat 1,5 meter is. 
 
Daarnaast zijn de lokalen zo in gericht dat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden in de 
lokalen. 
 

5. Lockers 
Er kan geen gebruik worden gemaakt van de lockers. Het systeem dient ook uitgeschakeld te 
zijn. Tot 29 mei hebben de leerlingen de tijd om hun materialen uit hun lockers te halen. 
 



6. Hygiëne 
- De deuren van de toilet units worden open gezet, zodat er zo min mogelijk contact is 

met deurklinken.  
- Er komt bij elke ingang, uitgang en elk lokaal een fles met desinfectiegel om de 

handen te reinigen.  
- De leerlingen reinigen de tafels bij binnenkomst en verlaten van het lokaal.  
- Er staan alleen tafels voor het aantal leerlingen dat per keer komt.  
- Tafels die niet nodig zijn worden in de gang gebruikt als afbakening of staan 

opgeborgen achterin het lokaal. 
- De zitplaats bij de deur is op anderhalve meter van de deur i.v.m toiletgangers. 
- Kinderen die ziekteverschijnselen hebben mogen niet naar school komen. 

 
7.Collega’s/ouders/leveranciers 
De oorspronkelijke hoofdingang blijft voor medewerkers, ouders en leveranciers 
toegankelijk. Vanuit hier wordt de looproute binnen de school gevolgd.  
Collega’s worden gevraagd het goede voorbeeld te geven en daarnaast de leerlingen aan te 
spreken indien zij zich niet aan de 1,5 meter regels houden. 

 

8. Informatie naar leerlingen 
Beste leerlingen, 
 
Volgende week mogen we weer starten met elkaar, spannend! Hieronder een stappenplan 
zodat je weet wat er van je wordt verwacht. 
 
Stap 1: Bekijk het filmpje op instagram van Erasmus TV met de uitleg over de looproute 
binnen school. 
Stap 2: Kijk in het rooster in welk lokaal je les hebt. 
Stap 3: Waar parkeer ik mijn fiets en welke ingang moet ik dan gebruiken? 
 
Heb je les in de 0.90/1.20/0.30/1.30/0.40 of de 1.40 gang? Dan maak je gebruik van ingang 
en uitgang 1 (zie plattegrond). Je plaatst je fiets in de fietsenstalling bij de drie gymzalen. De 
ingang bevindt zich aan de zijde van de 090 gang. 
 
Heb je les in de 0.60/070 of de 1.70 gang? Dan maak je gebruik van ingang en uitgang 2 (zie 
plattegrond). Je plaatst je fiets in de onoverdekte fietsenstalling aan de kant van het MBO. 
Het hek aan deze zijde is geopend. De ingang en uitgang bevinden zich onder de bibliotheek. 
 
Stap 4: Volg in school de pijlen en de borden naar het juiste lokaal. 

- Volg de looproute in de juiste richting. 
- Houd hierbij 1,5 meter afstand. 
- Sta niet stil in gangen of in de fietsenstalling. 

Stap 5: Kom je binnen in het lokaal?  
- Desinfecteer je handen. 
- Desinfecteer je tafel. 
- Ga aan een tafel zitten. 

Stap 6: Is de les afgelopen? 



- Desinfecteer je handen. 
- Desinfecteer je tafel. 
- Verlaat zo snel mogelijk het gebouw door het volgen van de looproute. 

 
 
Uitgangspunten: 

- Kluisjes mogen niet gebruikt worden. 
- Leerlingen mogen niet stilstaan in gangen of fietsenstalling 
- Looproutes en looprichtingen moeten gehanteerd worden. 
- Er wordt toezicht gehouden op de naleving van de afstand en hanteren van de routes 

en looprichtingen. 
- Ten alle tijden dient ment de aanwijzingen van de corona begeleiders op te volgen en 

te respecteren. 
- Samenscholing blijft verboden, dus direct na afloop van de lessen/toetsen worden de 

leerlingen gevraagd zo snel mogelijk naar huis te gaan.  
- Afhankelijk van waar de les plaats vindt wordt de bijbehorende fietsenstalling 

gebruikt. 
- In de lokalen desinfecteer je je handen en de tafel bij binnenkomst en bij het verlaten 

van het lokaal. 
- Gebruik alleen de tafels die al klaar staan in het lokaal. 
- Schuif niet met tafels en/of stoelen. 
- Met elkaar kunnen we dit! 
 

 


