
 

Instructie leerlingen Corona 
 

Gelukkig mogen we met z’n allen weer hier op school zijn. We willen voorkomen dat er mensen 

besmet raken met het coronavirus. We moeten ons daarom wel goed houden aan de maatregelen 

die nog steeds van kracht zijn. 

1) Je komt niet naar school als je (verkoudheids)klachten hebt, zelfs bij milde klachten. Je laat je 

dan eerst testen. Je ouders melden je ziek bij de receptie en geven aan wat de reden is van je 

afwezigheid. 

2) Je houdt op school altijd 1,5 meter afstand van het personeel. Alleen bij praktijkvakken kan 

het zijn dat het personeel zelf dichter bij jou komt. Dit is een uitzondering die is toegestaan. 

Maar het initiatief hiervoor ligt altijd bij het personeel, niet bij jou. 

3) Geef het personeel in de gangen, de hal en de aula de ruimte. Zorg daarom bijvoorbeeld in 

de hal dat je aan de zijkant staat zodat er nog een looppad vrij is waar personeel veilig 

tussendoor kan lopen. 

4) Onderling hoef je GEEN 1,5 meter afstand te bewaren. De regel “we schudden geen handen” 

geldt echter nog steeds. Dit betekent dus ook dat jullie onderling zo min mogelijk fysiek 

contact hebben 

5) Ook de hygiënemaatregelen gelden nog steeds. Je wast zo vaak mogelijk je handen. In ieder 

lokaal staat desinfecteer waarmee je regelmatig je handen ontsmet. Denk hier zeker aan 

voor en na het eten/ drinken. 

6) Ook je werkplek kun je zelf vooraf desinfecteren als je daar behoefte aan hebt, hiervoor 

staan middelen klaar in het lokaal. 

7) In het gebouw worden bepaalde looprichtingen aangegeven. In de trappenhuizen zijn die 

heel belangrijk. Houd je hier altijd aan, ook al denk je dat er (bijna) niemand zal zijn.  

8) Houd in alle gangen rechts aan. Je bent alleen in de gangen tijdens een leswissel. Je gaat pas 

naar je lokaal na de eerste bel en gaat dan meteen naar binnen.  

9) We hebben nu geschieden pauzes voor de onder- en de bovenbouw. Daardoor is het extra 

belangrijk dat je stil bent in de gangen om de andere lessen die dan nog bezig zijn niet te 

storen. Ook kun je in die gangen dus niet wachten, je gaat direct naar de verblijfsruimtes 

voor de pauze (aula 1, aula 2, de hal of buiten op het schoolterrein). 

10) Tijdens de pauze ruim je jouw eigen rommel op. We willen NIETS op de grond of op de tafel 

vinden na de pauze. Dit is nergens voor nodig, er zijn genoeg afvalbakken. Ook die hygiëne is 

nu tijdens de coronacrisis extra belangrijk, anders moeten andere leerlingen jouw rommel 

opruimen en aanraken en lopen zij weer risico! 

11) Brugklassers komen de school binnen via de mediatheekingang. Daar verlaten ze de school 

dus ook. Alle andere leerlingen komen en gaan via de fietsenkelder. 

12) Na schooltijd ga je direct naar huis, het is niet toegestaan om langer op school te blijven dan 

je laatste lesuur. 

 

 


