
Protocol Corona Centrum Onderwijs en Dienstverlening 
Tussenarrangementen De Schakel, De Link en De Rebound 
 
Algemeen 

 Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook 
voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling. 

 We wassen onze handen meerdere keren per dag ten minste 20 seconden. I.i.g. 
na toiletbezoek. 

 Bij binnenkomst kunnen personeelsleden en leerlingen hun handen desinfecteren. 
 We schudden geen handen. 
 We hoesten en niezen in onze elleboog. 
 We zitten niet aan ons gezicht. 

 
Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

 Neusverkoudheid 
 Hoesten 
 Moeilijk ademen/benauwdheid. 
 Een personeelslid/leerling met koorts boven de 38 C blijft thuis. 

 
 Een personeelslid/leerling met koorts moet tenminste 7 dagen thuisblijven en 

uitzieken en mag pas weer naar school als hij/zij na 7 dagen ook 24 uur geen 
klachten meer heeft. 

 Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling koorts boven 38C 
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid/leerling ook thuis. 

 Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het 
personeelslid/leerling weer naar school. 

 Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling getest is voor Covid-
19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid/leerling wachten tot die 
persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuis blijven. 

 Personeelsleden met klachten nemen contact op met de arbo-arts. 
 

 Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, hoesten 
en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Dit geldt ook 
voor personeelsleden. Ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd. 

 Wij maken gebruik van water/zeep en/of desinfecterende handgel bij de ingangen 
van de klaslokalen. Daarnaast zijn er papieren handdoekjes beschikbaar. 

 
Gebouw 

 Het aantal leerlingen per klas is afgestemd op de grootte van het lokaal waarbij 
de minimale afstand tussen de leerlingen 1,5 meter is. 

 In de klassen zijn schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen aanwezig 
(zoals hand-gel, zakdoeken, oppervlaktesprays)). 

 Er hangen heldere instructies in de gebouwen. 
 Aan het bureau van de docent is een plexiglazen scherm geplaatst. 
 Toiletgebruik; hierover worden per arrangement afspraken gemaakt die 

voorkomen dat er te veel leerlingen gelijktijdig bij het toilet aanwezig zijn. Ook bij 
de toiletten is handgel aanwezig. Er zal nadrukkelijk toezicht zijn op het 
voorkomen van te veel leerlingen bij het toilet. 

 Er wordt toezicht gehouden tijdens diverse momenten op een lesdag. 
 Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het 

lokaal. 
 Dagelijks worden de gebouwen intensief schoongemaakt. 
 De kantine blijft gesloten. 



Leerlingen 
 Voor de verschillende groepen zijn er verschillende begin- en eindtijden 

georganiseerd. Daarmee wordt de druk op de publieke ruimte verlicht. 
 Leerlingen gaan bij aankomst direct naar binnen, naar hun eigen lokaal en 

wachten niet op het schoolplein. 
 Bij de ingang van ieder gebouw staat de 1,5 meter regel op een poster. 
 Bij de ingangen wordt toezicht gehouden door personeelsleden. 
 Bij binnenkomst van het lokaal gebruiken leerlingen de desinfecterende hand-gel. 
 Leerlingen wordt gevraagd zoveel als mogelijk hun eigen laptop of tablet mee te 

nemen dan wel op school zonder computer en met hun eigen schoolboeken te 
werken. 

 Leerlingen maken na afloop van de les, onder toezicht van de docent, hun eigen 
tafeltje schoon. 

 Er is geen pauze buiten de klas. In overleg wordt een pauzemoment in ’t lokaal 
vastgelegd. 

 
Docenten 

 Er is altijd een docent in de klas. 
 De docent ziet er op toe dat leerlingen 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot 

andere personen. 
 
Facilitaire zaken 

 Er staat altijd iemand buiten en in de gang om toezicht te houden en om 
samenscholing tegen te gaan. 

 Na elke shift wordt het gebouw nagelopen op schoonmaakzaken, inclusief 
toiletten. 

 Collega’s van de facilitaire dienst ondersteunen de docenten en zien ook toe op 
het 1,5 meter afstand houden en andere zaken met betrekking tot hygiëne.  

 
Organisatie/indeling schoolweek 

 Beide gebouwen zijn open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
 Voor elke leerling is een rooster gemaakt wanneer hij/zij verwacht wordt. Dit 

rooster wordt aan ouders per mail en/of via de mentor verstrekt. 
 
Vervoer 

 Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk 
verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te 
komen dan wel zich te laten brengen en halen door ouder(s)/verzorger(s). 
Ouders en verzorgers worden verzocht de school niet in te gaan. 

 Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens 
opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een 
ouder/verzorger gebruik te maken.  

 Ouders en leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer wordt verzocht 
contact op te nemen met hun vervoerder i.v.m. de aangepaste lestijden. 

 
Ouders 

 Van ouder(s)/verzorger(s) verwachten we dat ze niet zomaar één van beide 
gebouwen binnen lopen. 

 Van ouder(s)/verzorger(s) vragen we ook om aan hun zoon/dochter duidelijk te 
maken dat het niet de bedoeling is dat ze bij het gebouw blijven hangen voor en 
na schooltijd.  



 Overleggen over zoon/dochter kunnen zowel via Teams als op school 
plaatsvinden. Bij bijeenkomsten op school worden de veiligheidsmaatregelen 
nadrukkelijk in acht genomen. 


