Afspraken in de school
1. Hygiëne
● De RIVM-richtlijnen zijn leidend.
Dat betekent:
o We houden anderhalve meter afstand van elkaar.
o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.
o We schudden geen handen;
o We hoesten en niezen in onze elleboog;
o We zitten niet aan ons gezicht.
● We blijven thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid.
● Als iemand in je eigen huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft,
blijf je ook thuis.
● Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft, kom je weer naar
school.
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Binnenkomst gebouw, de gangen en de pauzes
Iedereen volgt de aangegeven looproutes.
Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.
De kantine blijft gesloten.
Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het
schoolplein.
Leerlingen hebben pauze in het lokaal.
In het lokaal
In elk lokaal vind je: papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays.
Alle deuren van de lokalen staan open en blijven open. Raak geen deurklinken aan!
Bij binnenkomst in het lokaal wast iedereen de handen met de desinfecterende gel of spray.
Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays en
herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor werkplekken en
gereedschappen in praktijklokalen. Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere
leerlingen of leerkrachten met regelmaat schoongemaakt te worden met water en zeep.

4. Klachten op school
● Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid,
hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers
worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of
benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis.
● Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s) (conform RIVMrichtlijn). Kind-oudergesprekken vinden voornamelijk digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s)
zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein.

