
 

  

 

 

 

 

Aanvullende maatregelen Covid 19 bij start schooljaar 2020 

Om te kunnen waarborgen dat medewerkers 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de 

leerlingen kunnen houden, zijn de volgende aanvullende maatregelen genomen. Deze 

maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

- Leerlingen houden altijd 1,5 meter afstand ten opzichte van het personeel van de 

school; 

- Leerlingen volgen de aanwijzingen van het personeel onmiddellijk op; 

- Leerlingen gebruiken hun kluisjes zo min mogelijk. We willen onnodig en 

langdurig geloop door het gebouw voorkomen; 

- Leerlingen die het eerste lesuur beginnen gebruiken de ingang afhankelijk van het 

lokaal waarin zij les hebben. Zo spreiden we de binnenkomst van grote groepen 

leerlingen over het gebouw: 

o Leerlingen die op de begane grond les hebben, gebruiken de hoofdingang; 

o Leerlingen die op de eerste verdieping les hebben, gebruiken de ingang 

bovenaan de buitentrap; 

o Leerlingen die op de tweede verdieping les hebben, gebruiken de ingang 

bij de muzieklokalen en gebruiken het rechter trappenhuis om naar boven 

te lopen. 

- Het trappenhuis in het linker gedeelte van het gebouw (bij de personeelskamer), 

mag tussen 8.00 uur en 9.15 uur alleen door het personeel gebruikt worden; 

- Bij binnenkomst in het lokaal ontsmetten de leerlingen hun handen; 

- Lokalen zijn zo ingericht, dat de docent 1,5 meter afstand kan houden tot de 

leerlingen. Leerlingen kunnen hierdoor korter op elkaar zitten dan anders. In 

verschillende lokalen zijn spatschermen aangebracht; 

- Bij een leswissel lopen de leerlingen direct na de bel naar het volgende lokaal. 

Medewerkers zijn zoveel mogelijk in een vast lokaal ingeroosterd. Medewerkers 

die toch van lokaal moeten wisselen, lopen ca. vijf minuten na de bel naar het 

lokaal; 

- Leerlingen kunnen in het hele gebouw pauzeren. Bij voorkeur pauzeren leerlingen 

buiten. Leerlingen die op de eerste of tweede verdieping pauzeren, zorgen ervoor 

dat ze geen overlast veroorzaken voor eventuele lessen die gelijktijdig gegeven 

worden; 

- Leerlingen verlaten na hun lessen zo snel mogelijk de school. 

 


