
1,5 meter school: richtlijnen leerlingen leerjaar 1 t/m 3 

Op dinsdag 2 juni mag onze school weer open! Om ervoor te zorgen dat de school voor iedereen een veilige 
plek is, is het belangrijk een aantal zaken met elkaar af te spreken. Op die manier kunnen we met elkaar de 
gezondheid van jezelf en die van anderen beschermen. 
 
Het leren op afstand gaat door zoals je van ons gewend bent, maar vanaf 2 juni mogen wij ook weer lessen op 
school aanbieden. Je krijgt hier een extra rooster voor, dit is dus een aanvulling op de opdrachten en lessen 
thuis via Teams. In het rooster kun je ook zien dat je niet alle dagen naar school hoeft te komen. Het nieuwe 
rooster met daarin de lessen via Teams én de fysieke lessen op school komt op de website.  
 
Als je na het lezen van deze richtlijnen en het bekijken van je rooster nog vragen hebt, kun je een berichtje naar 
je coach sturen. We kijken ernaar uit om je te zien! 
 
Wat spreken we met elkaar af over je gezondheid? 

• De richtlijnen zijn: we houden 1,5 meter afstand tussen leraren en leerlingen (ook onderling), je wast je 
handen meerdere keren per dag, we schudden geen handen, we hoesten en niezen in onze elleboog en we 
zitten niet aan ons gezicht. 

• Behoor jij of een gezinslid tot de medische risicogroep, kan het zijn dat je de lessen op school niet kunt 
volgen. Je ouder(s)/verzorger(s) nemen in dit geval contact op met je coach om samen afspraken te 
maken. Je hoeft dan niet naar school toe te komen, maar het leren op afstand gaat natuurlijk wel door. 

• Heb je klachten zoals verkoudheid of hoesten, dan blijf je thuis en melden je ouder(s)/verzorger(s) je ziek 
bij school. Krijg je de klachten terwijl je hier op school bent, overleg je met de leraar en ga je naar huis. Kun 
je ook moeilijk ademen of heb je koorts, dan laten we het je broer(s) en/of zus(sen) die hier ook op school 
zitten weten en sturen we hen ook naar huis. 

• Als iemand uit je gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft, blijf je thuis. Pas wanneer iedereen een hele 
dag geen klachten meer heeft, mag je weer naar school toe. Leren op afstand gaat natuurlijk wel door. 

• De GGD is de organisatie die de testen op het virus uitvoert en doen dit als het nodig is ook bij jou. Als jij of 
iemand uit je gezin positief wordt getest, blijf je thuis en informeren je ouder(s)/verzorger(s) de school. 

• Als iemand anders uit je gezin positief is getest voor COVID-19, blijf je thuis, informeer je de school en 
wacht je tot diegene 24 uur klachtenvrij is. Daarna blijf je nog 14 dagen extra thuis. 

 
Wat spreken we met elkaar af als je op school bent? 

• We hebben een aparte ingang en een aparte uitgang. 

• Om niet teveel drukte in de school te hebben zijn er verschillende begin- en eindtijden van de lessen. 

• Het is belangrijk dat er niet te veel leerlingen met het openbaar vervoer gaan. Woon jij binnen een straal 
van 8 km van de school, vragen we je op de fiets te komen of je te laten brengen en halen met de auto. 
Woon jij verder weg van school en zijn dit geen opties? Dan kun je als het echt niet anders kan met het 
openbaar vervoer. 

• Kom je met de fiets? Let dan goed op alle instructies en fietsroutes wanneer je het plein op fietst. Zo zijn er 
aparte vakken om je fiets neer te zetten en kan het zijn dat je eventjes, op 1,5 meter afstand van elkaar, 
moet wachten tot je de school binnen kan. 

• Bij de ingang van de school desinfecteer je je handen.   

• We houden ons in school aan de looproutes, aangegeven via lijnen en pijlen op de vloer. 

• De kluisjes worden niet gebruikt. Bij binnenkomst ga je dus direct naar je lokaal en neem je je jas en tas 
mee naar binnen. Bij het lokaal reinig je opnieuw je handen. 

• Er zijn geen wisselingen van lokalen, je blijft de hele les in hetzelfde lokaal. 

• Er is geen aparte pauze, eten en drinken doe je dus in de klas. De kantine is gesloten. 

• De tafels staan 1,5 meter van elkaar vandaan en zijn voor het lesblok schoongemaakt. 

• Je zorgt dat je zelf de juiste schoolspullen bij je hebt en je laptop is opgeladen. Mocht je tijdens de les toch 
iets delen, maak je deze zelf steeds schoon. 

• Per lokaal mag er één leerling tegelijkertijd naar het toilet. Is er toevallig een andere leerling uit een ander 
lokaal die ook wil gaan? Wacht dan bij het toilet netjes op 1,5 meter op je beurt. 

• Na de les ga je in groepjes via de looproutes de school weer uit. 

• Buiten volg je voor het pakken van je fiets opnieuw de instructies op het schoolplein. Als je je fiets hebt 
gepakt vertrek je direct van het schoolplein. 


