
 

 

  

 

 

 

 

Gang van zaken op school vanaf 2 juni (zie ook dit filmpje) 

Algemeen 

- Volg de onderstaande aanwijzingen en de aanwijzingen van het personeel; 

- Houd steeds 1,5 meter afstand tot anderen; 

- Was regelmatig je handen; 

- Hoest en nies in je elleboog; 

- Blijf thuis bij klachten (verkoudheid, hoesten, koorts of koorts van een 

huisgenoot); 

- Kluisjes zijn niet beschikbaar; 

- De kantine is gesloten; 

- De mediatheek is gesloten; 

- Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet. Moet je op school naar het toilet, dan doe 

je dat voor of na de lessen. Tijdens de lessen kun je niet naar het toilt. 

Bij aankomst 

- Komt niet te vroeg en niet te laat. Plan je aankomst ergens 15 tot 5 minuten 

voordat de les begint; 

- De fietsenstalling is bereikbaar via de Avignonlaan en de Marathonloop; 

- Houd bij het stallen van je fiets en in de fietsenstalling steeds voldoende afstand 

tot je medeleerlingen; 

- Loop meteen naar de ingang, blijf niet wachten op het buitenterrein; 

- De leerlingen die les hebben op de tweede verdieping nemen de zij-ingang bij de 

muzieklokalen (ingang 2); 

- De leerlingen die les hebben op de eerste verdieping nemen de ingang bovenaan 

de buitentrap (ingang 1); 

- De leerlingen die les hebben op de begane grond nemen de hoofdingang (ingang 

0). 

Bij het betreden van de school 

- Bij binnenkomst heb je de mogelijkheid je handen te ontsmetten; 

- Volg de looproute; 

- Ga niet tegen de stroom in: de hele looproute is eenrichtingsverkeer; 

- Ga zo snel mogelijk naar het lokaal; 

Bij het betreden van het lokaal 

- Ontsmet je handen bij het betreden van het lokaal met de daartoe aanwezige 

ontsmettingsmiddelen; 

- Neem plaats aan een vrij tafeltje dat zover mogelijk van de deur af is; 

- Neem plaats aan een tafel zonder sticker (kruis); 

Tijdens de les en tussen de lessen 

- Verlaat tijdens de les je plaats niet; 

- Blijf ook tussen twee lessen op je plek; 

- De docent wisselt tussen de lokalen. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jdQ5AoUlxJY


 

 

 

 

 

 

 

 

Na de les 

- Maak je werkplek schoon met het daartoe aanwezige materiaal; 

- Verlaat het lokaal pas als de docenten daartoe het sein geeft; 

- Verlaat het lokaal op volgorde, beginnend met de leerling die het dichtste bij de 

deur zit; 

- Volg de looproute, denk aan het eenrichtingsverkeer; 

- Houd daarbij rekening met de andere leerlingen die hun klaslokaal verlaten;  

- Verlaat het gebouw via dezelfde ingang als bij binnenkomst. Alleen de leerlingen 

die in een gymzaal les hebben gehad verlaten de school via de sportkantine; 

- Verlaat zo snel mogelijk het schoolterrein, blijf niet hangen of wachten; 

- Denk bij de fietsenstalling aan voldoende afstand. 

 


