Protocol: volledig openen Voortgezet Onderwijs
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.
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is van extra
belang dat die worden nageleefd.

Belangrijkste punten voor de leerlingen:
Algemeen
- Het houden van 1,5 meter afstand tussen leerlingen en de docent is van
belang.
- De docent heeft voorrang in de gang, houd dus afstand.
- Het schoonmaakpersoneel doet erg hun best om de school schoon te
houden volgens de RIVM maatregelen, houd ook bij hen afstand.
- Neem je verantwoordelijkheid!
- Zorg dat je een mondkapje bij je hebt en zet dat op als een docent dat
vraagt (bijvoorbeeld bij praktijklessen).
Pauze
- Tijdens de pauze gaan alle leerlingen naar buiten.
- Tijdens de pauze kunnen leerlingen sportmateriaal lenen bij het uitgifteloket van de Sportcommissie. Het loket bevindt zich in kamer 0.40,
toegankelijk vanaf de buitenzijde, bij de uitgang naast de kantine. Tegen
inlevering van je leerlingenpas kan je materiaal lenen. Na het inleveren
ontvang je je pas weer terug.
- Bij slecht weer zal er een andere ‘bel’ (binnenbel) gaan en mag je
binnen blijven. De hele begane grond is dan toegankelijk, m.u.v. de
gangen van lokalen, de grote zaal en de ruimte voor de grote zaal. Ook
is het toegestaan plaats te nemen op de grote trap in het Atrium. Op de
bovenverdieping is het nergens toegestaan om te blijven, ook niet in de
stilte- en studieruimtes.
D-uren
- Als je wilt aftekenen, leg je je paraafkaart op de instructietafel bij de
docent.
- De docent zal om de beurt de leerlingen naar de instructietafel roepen
om af te tekenen. Zo ontstaan er geen rijen bij het bureau van de
docent.
- Als je een vraag hebt, steek je je vinger op en wacht je tot de docent je
naar de instructietafel laat komen.

Volledig protocol:
Hygiëne en veiligheid
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dit betekent:
o Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt
ook voor volwassenen onderling.
o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20
seconden. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de
pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
o We schudden geen handen.
o We hoesten en niezen in onze elleboog.
o We zitten niet aan ons gezicht.

Gezondheidsklachten en thuisblijfregeling
Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
o Neusverkoudheid.
o Hoesten.
o Moeilijk ademen/benauwdheid.
o Koorts boven 38°C
o Plotseling verlies van reuk of smaak
Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts
boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het
huishouden 24 uur geen klachten heeft.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de
leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook
eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten
hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
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 ouder(s)/verzorger(s) 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
ouder(s)/verzorger(s) 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. Deze passage kan worden herzien op het moment dat het
testbeleid wijzigt.
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.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling 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/leerling kan weer naar school als iedereen in het
huishouden 24 uur klachtenvrij is.

In de leslokalen
In elk leslokaal is desinfecterende handgel aanwezig om de handen te
wassen en schoonmaakmiddel om de tafels te reinigen.
Bij binnenkomst in het lokaal reinigen leerlingen en docenten hun handen
met desinfecterende handgel. De instructies die hiervoor gelden zijn
dezelfde instructies als tijdens de coronaperiode.
Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen
bureau en instructietafel af met water en zeep/allesreiniger/desinfectiemiddel
en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
De lokalen worden zo ingericht dat de docent genoeg bewegingsruimte heeft
en er een instructietafel aanwezig is, zodat de 1,5 meter gehandhaafd kan
worden.
Opstelling in het klaslokaal:

Er is naast het bureau van de docent een instructietafel geplaatst zodat de
leerling daarachter kan staan tijdens de uitleg om ook op deze manier
afstand te bewaren.
Leerlingen hebben een mondkapje bij zich en zetten dat op zodra een
docent dat van ze vraagt. Dit geldt vooral bij (praktijk)lessen, waar de
afstand tussen medewerker en leerling niet altijd 1,5 meter kan zijn.

D-uren
Tijdens de D-uren zal er door de docent minder gelopen kunnen worden
door het lokaal in verband met de 1,5 meter afstand tot de leerlingen.
De leerlingen leggen hun kaart op de instructietafel wanneer zij willen
aftekenen.
De docent kan de leerlingen per kaart naar de instructietafel roepen om het
werk te controleren en de paraaf uit te delen.
Collega’s kunnen dan de leerling oproepen om naar de instructietafel te
komen, zodat er geen rijen ontstaan bij het bureau.
Leerlingen die een vraag hebben, steken hun vinger op en worden door de
docent naar de instructietafel geroepen.

Schoonmaak
Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met
regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en
gereedschappen in praktijklokalen. Bij praktijkvakken maken leerlingen het
materiaal dat zij gebruikt hebben op instructie van de docent schoon.
De lokalen worden regelmatig gelucht en indien mogelijk staan de ramen
open.

Op de gang en in de pauze en tijdens een leswisseling
Om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en personeel zo goed mogelijk te
waarborgen worden de looppaden gehandhaafd.

Leerlingen
Tijdens de pauze gaan de leerlingen zo snel mogelijk naar buiten om op de
wijze ervoor te zorgen dat de 1,5 meter gehandhaafd kan worden.
Alle collega’s helpen aan het begin van het schooljaar om alle leerlingen
naar buiten te begeleiden, via de omroepinstallatie wordt dat ook aan het
begin van elke pauze, voor de bel, omgeroepen, zeker in week 0 en 1.
Tijdens de pauze kunnen leerlingen sportmateriaal lenen bij het uitgifte-loket
van de Sportcommissie. Het loket bevindt zich in kamer 0.40, toegankelijk
vanaf de buitenzijde bij de uitgang naast de kantine. Tegen inlevering van je
leerlingenpas kan je materiaal lenen. Na het inleveren ontvang je je pas
weer terug.
Bij slecht weer zal er een andere ‘bel’ (binnenbel) gaan en mag je binnen
blijven. De hele begane grond is dan toegankelijk, m.u.v. de gangen van
lokalen, de grote zaal en de ruimte voor de grote zaal. Ook is het toegestaan
plaats te nemen op de grote trap in het Atrium. Op de bovenverdieping is het
nergens toegestaan om te blijven, ook niet in de stilte- en studieruimtes.
De kantine is open voor de leerlingen. Er zijn plastic schermen opgehangen.
Zodra je je bestelling hebt gekregen en betaald, ga je weer naar buiten. Blijf
niet hangen rondom de kantine!
Medewerkers kunnen een bestellijst invullen voor een bestelling van de
kantine. Deze lijsten liggen elke dag in de personeelskamer en worden om
11.00 uur opgehaald. De bestelling kan voor of na de pauze worden
opgehaald.

Collega’s
De docenten zorgen ervoor dat zij voor de eerste bel in hun lokaal aanwezig
zijn. Zo hebben zij voldoende ruimte om de afstand te bewaren in de
gangen. Zolang deze maatregelen van kracht zijn, laten we de de eindbel
van het tweede uur en het vierde uur 5 minuten eerder gaan dan normaal,
dus om 09.50 uur en om 11.50 uur.
De personeelsruimte wordt zodanig ingericht dat er 1,5 meter afstand
gehouden kan worden tussen het personeel. Daarnaast is er extra ruimte

worden gecreëerd in de ruimte voor de grote zaal. Ook collega’s kunnen
gebruik maken van de tuin in de pauzes.
Wanneer aan het eind van een lesuur de bel gaat, verlaten de leerlingen zo
snel mogelijk het lokaal, waarna de collega’s volgen.

Bij aankomst en vertrek
Bij de ingangen worden de routes duidelijk aangegeven en worden de
geldende hygiëne maatregelen gecommuniceerd. Houd zoveel mogelijk de
pijlen op de grond aan.
Bij de ingangen staan desinfectiepalen voor het desinfecteren van de
handen bij binnenkomst.

Activiteiten
Ouders komen alleen op afspraak op school (voor bijvoorbeeld
oudergesprekken of vieringen) met het strikt toepassen van triage en de
inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. Scholen wordt
geadviseerd hier terughoudend mee om te gaan en zoveel mogelijk rekening
te houden met rustige tijdstippen. Online contact tussen school en ouders
wordt geadviseerd.

Praktische vakken
De praktische vakken worden zoveel mogelijk aangepast, waarbij 1,5 meter
afstand tussen docent en leerling zoveel mogelijk blijft gewaarborgd. Indien
het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt, hebben alle
leerlingen een mondkapje bij zich en zetten dat op zodra een docent dat van
ze vraagt. Ook de docent zal in dat geval een mondkapje dragen.
Er is extra aandacht voor schoonmaak van materialen waarmee docenten in
aanraking komen noodzakelijk.
Het bewegingsonderwijs kan vanaf 1 juli zowel buiten als binnen worden
gegeven.
Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden. Hierbij
gaat het onder meer om hard meezingen bij concerten en optredens,
spreekkoren en schreeuwen. Koren en zangensembles kunnen wel weer
repeteren en optreden. Het RIVM stelt een advies op met betrekking tot de

voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Dit afwegingskader is op korte
termijn beschikbaar. Tot die tijd wordt het afgeraden om op school te zingen.

(Nogmaals) Belangrijkste punten voor de leerlingen:
Algemeen
- Het houden van 1,5 meter afstand tussen leerlingen en de docent is van
belang.
- De docent heeft voorrang in de gang, houd dus afstand.
- Het schoonmaakpersoneel doet erg hun best om de school schoon te
houden volgens de RIVM maatregelen, houd ook bij hen afstand.
- Neem je verantwoordelijkheid!
- Zorg dat je een mondkapje bij je hebt en zet dat op als een docent dat
vraagt (bijvoorbeeld bij praktijklessen).
Pauze
- Tijdens de pauze gaan alle leerlingen naar buiten.
- Tijdens de pauze kunnen leerlingen sportmateriaal lenen bij het uitgifteloket van de Sportcommissie. Het loket bevindt zich in kamer 0.40,
toegankelijk vanaf de buitenzijde, bij de uitgang naast de kantine. Tegen
inlevering van je leerlingenpas kan je materiaal lenen. Na het inleveren
ontvang je je pas weer terug.
- Bij slecht weer zal er een andere ‘bel’ (binnenbel) gaan en mag je
binnen blijven. De hele begane grond is dan toegankelijk, m.u.v. de
gangen van lokalen, de grote zaal en de ruimte voor de grote zaal. Ook
is het toegestaan plaats te nemen op de grote trap in het Atrium. Op de
bovenverdieping is het nergens toegestaan om te blijven, ook niet in de
stilte- en studieruimte.
D-uren
- Als je wilt aftekenen, leg je je paraafkaart op de instructietafel bij de
docent.
- De docent zal om de beurt de leerlingen naar de instructietafel roepen
om af te tekenen. Zo ontstaan er geen rijen bij het bureau van de
docent.
- Als je een vraag hebt, steek je je vinger op en wacht je tot de docent je
naar de instructietafel laat komen.

