
 
Covid Richtlijnen Leerlingen Schooljaar 2020-2021  
 
  
Inleiding  

Op basis van de gepubliceerde voorschriften zijn nieuwe richtlijnen opgesteld voor het schooljaar 
2020-2021. Met een aantal aanpassingen kunnen we alle leerlingen weer op school ontvangen en 
tegelijkertijd aan de benodigde hygiëne- en afstandsvoorschriften voldoen.  
 
We hanteren de volgende uitgangspunten:  

• Leerlingen binnen ons voorgezet onderwijs  hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 
bewaren (wel tussen leerling en medewerker)  

• Studenten binnen ons MBO onderwijs (leerjaar 5 en 6) moeten wel onderling 1.5 meter 
afstand bewaren. 

• Medewerkers dienen wel 1,5 meter afstand te bewaren, onderling en tussen medewerker en 
leerling.  

• Uitzondering vormen de praktische vakken. Docenten mogen hier dichterbij de leerlingen 
komen, indien nodig en gewenst. Voorafgaand overleg hierover met de schoolleiding, o.a. 
over de mate van bescherming, is voorwaarde.  

• Volledige klassen zijn weer aanwezig.  

• We volgen zoveel mogelijk het gewone rooster met de daarin voorgeschreven vakken.  

• De extra hygiëne maatregelen in de school blijven van kracht.  

• We zoeken oplossingen die, in aangepaste vorm, ook werkbaar zijn bij eventuele nieuwe 
strengere maatregelen. Het reguliere rooster komt weer in beeld als een risico op Corona 
aanpassingen is verdwenen.  

• De mogelijkheid digitaal les te geven via Teams blijft actief en wordt gebruikt indien nodig.  
 
Uitwerking in de school:  
De nieuwe richtlijn betekent gelukkig in de praktijk dat alle leerlingen weer samen naar school 
kunnen. Tegelijkertijd ligt er de opdracht ook de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Zij 
moeten zich in het lokaal en door het gebouw kunnen bewegen op 1,5 meter afstand van leerlingen 
en elkaar. Dit heeft gevolgen voor de lokalen, het rooster, de manier waarop de leerlingen zich door 
het gebouw bewegen ed.  
 
Samen krijgen we corona onder controle: 
De overheid heeft de pakkende slogan bedacht over de bestrijding van corona. 
Door de voorwaarde dat er 1,5 meter afstand dient te zijn tussen leerling en medewerker is niet 
alleen de verantwoordelijkheid van de docent en of medewerker. We zullen het samen moeten 
doen! Help elkaar scherp te houden en volg te allen tijde de instructies op van de medewerkers 
 
Mochten er, naar aanleiding van gedrag van leerlingen, toch correcties moeten plaatsvinden, dan 
zullen jullie begrijpen dat we weinig geduld hebben met die leerlingen die in deze bijzondere situatie 
de veiligheid en het welbevinden in de school niet willen respecteren.  
 
Lokalen  

• We hebben een gebouw met diverse soorten lokalen en ruimtes. Per ruimte is gekeken naar 
de efficiënte indeling. Waarbij de “bewegingsruimte” voor de docent het uitgangspunt is. 

• Leerlingen zitten zoveel als mogelijk de hele dag in 1 lokaal. 

• Leerlingen nemen plaats in het lokaal en het is niet toegestaan om zonder toestemming van 
de docent jezelf te verplaatsen. 



• Als een leerling hulp nodig heeft, kan deze achter het plexiglas scherm bij het bureau van de 
docent plaatsnemen.  

• Aan het begin en einde van de les worden de tafels en stoelen in het lokaal schoongemaakt, 
zoals ook nu al het geval is. De materialen hiervoor zijn aanwezig.  

• De MBO studenten krijgen les in lokalen die zijn ingericht op 1,5 meter onderwijs. 
 
 
Aula’s,  

• In de pauze gaan de leerlingen direct naar de aula’s. Als het weer het toelaat het liefst 
gebruik maken van het plein. 

• Niet bij de lokalen in de gangen of kluisjes blijven hangen.  

• Zoals gebruikelijk zijn in de aula’s enz. toezichthouders aanwezig. Deze mogen zich echter 
niet tussen de leerlingen mengen. Zij krijgen vaste toezichtplaatsen, zodanig dat 1,5 meter 
daar wordt gegarandeerd en er zicht is op de leerlingen.  

• Collega's kunnen dus niet door de aula’s lopen. Bij verstoringen roepen zij leerlingen bij zich. 
Cameratoezicht wordt ingezet indien nodig (terugkijken).  

• De catering is tot nader orde gesloten. Je moet er rekening mee houden dat je geen 
etenswaar kan kopen op school. 

 
Gasten in de school  
Naast medewerkers moeten ook bezoekers de 1,5 meter afstand in de school kunnen. Daarom zijn 
de volgende afspraken van kracht:  

• Alle bezoekers, dus ook ouders, kunnen alleen op afspraak de school bezoeken.  

• De ontvangende medewerker is verantwoordelijk en zorgt ervoor dat de komst en het 
vertrek van gasten tijdens de lessen plaatsvindt. Leerlingen zitten dan in het lokaal en de 
bezoeker(s) worden niet geconfronteerd met leerling stromen in de school.  

• Voordat een bezoeker de school betreedt, worden de relevante gezondheidsvragen gesteld. 
Ook zal er een registratie plaatsvinden van contactgegevens. 

 
 
Lockdown en digitaal lesgeven  
Mocht er in de komende periode nogmaals een (gedeeltelijke) schoolsluiting worden afgekondigd, 
dan kunnen de lessen snel digitaal worden voortgezet. De instructies daarvoor zijn aangepast en 
leerlingen zullen op dezelfde manier als in de laatste maanden het geval was, met Teams kunnen 
inloggen in de verschillende lessen.  
 
Afwezigheid wegens ziekte  
Door de geldende regelgeving dienen leerlingen en medewerkers bij verkoudheidsklachten thuis te 
blijven. Dit betekent dat in sommige gevallen een leerling vaker afwezig zal zijn, dan tot nu toe 
gebruikelijk was. In dat geval zal de leerling met de coach samen een plan maken om achterstanden 
zoveel als mogelijk te beperken.  
 
Als een docent wegens gezondheidsklachten thuis moet blijven, maar wel kan lesgeven, dan kan deze 
les ook digitaal doorgang vinden.  
 
Wanneer er meerdere docenten op een plein afwezig zijn kan er gekozen worden om een jaargroep 
maar huis te laten gaan. Leerlingen krijgen dan onderwijs op afstand via teams. 

 
 
 


