
LEERLINGEN 

Hygiëne en veiligheid   
Algemeen  

 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:  

 Blijf op anderhalve meter afstand van elkaar.  

 Was meerdere keren per dag goed je handen (min. 20 seconden) I.i.g. bij binnenkomst 

lokaal, voor/na de pauze en na toiletbezoek.  

 We schudden geen handen.  

 We hoesten en niezen in onze elleboog.  

 We zitten niet aan ons gezicht.  

Met de volgende klachten blijf je thuis en meld je je af volgens de gebruikelijke wijze:  

 Neusverkoudheid.  

 Hoesten.  

 Moeilijk ademen/benauwdheid.  

 Koorts vanaf 38 °C 

Je moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken en mag pas weer naar school als je na deze 7 

dagen ook 24 uur geen klachten meer hebt. 

Als iemand in jouw huishouden koorts vanaf 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf ook jij 

thuis. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer naar school. 

Als iemand in jouw huishouden getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet je 

wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. 

Als je op school gedurende de dag bovenstaande klachten krijgt, dan meld je je af en ga je naar 

huis. 

 

Vervoer    
 
Kom zoveel mogelijk op de fiets of laat je halen/brengen door een ouder/verzorger. Je wordt 

uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV.  

Het OV rijdt overigens volgens de zondagsregeling. 

 

Bij aankomst en vertrek   
 
Ga bij aankomst op school direct naar binnen en wacht niet op het schoolplein.  

Loop direct naar je lokaal. Het lokaal is open om 8.15 uur. 

Aan het einde van de lesdag verlaat je direct de school en blijf je niet hangen op het schoolterrein. 

Gebruik de voor jouw bestemde ingang/uitgang:    Klas 1 t/m 3: Ingang Stenenhal (zie plattegrond) 

                                                                                 Klas 4 en 5: Zij-ingang (zie plattegrond) 

 

  



Op de gang en in de pauze 

 
Kluisjes worden niet gebruikt*. Je neemt je jas en tas mee naar het lokaal. 

Tijdens de pauze eet en drink je in de aula of op het schoolplein. Je houdt 1,5 meter afstand en je 

verlaat het plein niet. De kantine blijft gesloten. 

Looproutes: Je volgt de richting van de pijlen. (zie plattegrond) 

Je blijft op de gang in beweging en staat nergens stil. 

Toiletbezoek alleen tijdens de lessen*. 

Ook tijdens de tussenuren verlaat je het schoolterrein niet. 

 

In de leslokalen 

 
Bij binnenkomst reinig je je handen met de desinfecterende gel.  

Bij binnenkomst én vertrek maak je je eigen tafel schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel. 

Je telefoon blijft in je eigen tas* en staat op stil. 

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen bij tussenuren of lesuitval naar ruimte 100 of 200 om te 

werken. Ook hier zijn de werkplekken op 1,5 meter afstand ingericht. Lesuitval bij de onderbouw 

wordt zoveel mogelijk opgevangen. 
 

*De vetgedrukte regels zijn afwijkend op de normale schoolregels en gelden alleen tijdens het coronarooster. 

 
Volg te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op. 

 

Rooster 02-06 t/m 05-06 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

A  (lesvrij; Pinksteren)  B C A B 

Rooster 08-06 t/m 12-06 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

C A B C A 

Rooster 15-06 t/m 19-06 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

B C A B C 

Rooster 22-06 t/m 26-06 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

A    B C A B 

Rooster 29-06 t/m 03-07 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

C A B C A 

Rooster 06-07 t/m 10-07 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

B C A B C 

 


