
 

Veiligheids- en hygiënemaatregelen 
versie ouders/verzorgers/leerlingen 
 
 
De volgende afspraken gelden bij de start van schooljaar 
2020-2021: 
 
 
De schoolorganisatie moet rekening houden met een eventuele (regionale) opleving van 
COVID-19. Dat betekent dat we moeten kunnen werken in een setting zoals we die altijd al 
kenden, maar we moeten ook kunnen opschalen naar een situatie waarbij voor iedereen de 
1,5 meter-richtlijn geldt. 
 
We starten met een tussenvorm: voor leerlingen geldt de 1,5 meter-richtlijn niet. Voor 
contact tussen onderwijspersoneel en leerlingen moet die 1,5 meter-richtlijn wel in acht 
genomen worden; dat geldt ook voor contacten tussen medewerkers onderling. Na de 
zomervakantie gaan we in beginsel volledig open (tenzij er sprake is van lokale beperkende 
maatregelen). 
 
In verband met die richtlijn gelden de volgende regels: 
1. Hygiëne en veiligheid 
1.1 Algemeen 
o Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 

volwassenen onderling. 
o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed. Dit gebeurt in ieder geval 

bij binnenkomst in het gebouw, lokaal, voor de pauze, na de pauze en na 
toiletbezoek. 

o We schudden geen handen. 
o We hoesten en niezen in onze elleboog. 
o We zitten niet aan ons gezicht. 
o Mondmaskers zijn op het hele schoolterrein voor leerlingen en medewerkers 

toegestaan. 
o Ieder lokaal heeft een spatscherm op het bureau van de leraar.  
o Leraren kunnen op eigen verzoek gebruik maken van een spatmasker. 
 
1.2 Klachten en thuisblijfregels 
1. Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: 
o neusverkoudheid, 
o hoesten, 
o moeilijk ademen/benauwdheid, 
o koorts boven 38°C, 
o plotseling verlies van reuk of smaak, 
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o hooikoorts - wat hooikoortsklachten betreft: twijfel je, of voelen de klachten anders 
dan je van hooikoorts gewend bent? Blijf dan thuis! 

 
2. Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft. 
3. Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen 

klachten heeft. 
4. Conform richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt 

(koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid en/of 
hooikoorts) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover 
geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of 
benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. 

5. Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij  
langdurig thuis blijven van de leerling treden de reguliere processen rondom 
passend onderwijs in werking. 

6. Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in 
overleg met de school. Bij langdurige afwezigheid van de leerling treden de 
reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. 

7. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met 
de GGD. Deze passage kan worden herzien op het moment dat het testbeleid 
wijzigt. 

8. Iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen.  
 
1.3 Positief getest op COVID-19 
1. Een leerling die positief getest is op COVID-19 moet thuisblijven na start van de 

symptomen en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur 
geen klachten meer heeft. 

2. Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor COVID-19‚ 
moet  hij/zij tien dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met tien 
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De 
leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. 

 
2. Bij aankomst en vertrek 
Bij de ingang van het schoolgebouw worden de geldende veiligheids- en 
hygiënemaatregelen zichtbaar gecommuniceerd. Iedereen moet zich aan de daarin 
gecommuniceerde regels houden. 
 
3. In de leslokalen 
1. In elk lokaal is papier en desinfecterende handgel aanwezig, om handen te wassen 

en de tafels schoon te maken. 
2. Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en leraren hun handen met 

desinfecterende handgel. 
3. Medewerkers nemen na binnenkomst in een lokaal hun eigen tafel af en herhalen dit 

bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personen worden 
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gebruikt, worden met regelmaat schoongemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken 
en gereedschappen in praktijklokalen. 

4. In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd. 
5. Lokalen worden door de leraar gelucht door ramen en de deur open te zetten. 
 
4. Op de gang en in de pauze 
1. Om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers 

onderling zo goed mogelijk te waarborgen, moeten leerlingen in het hoofdgebouw 
op de leraar wachten aan de raamzijde. In de nieuwbouw wachten leerlingen in het 
middengedeelte.  

2. Kluisjes en de garderobe kunnen weer gebruikt worden. 
3. De schoolkantines zijn open, met inachtneming van de veiligheids- en 

hygiënemaatregelen. 
 
5. Leerlingen van achttien jaar en ouder 
Sinds 1 juli hoeven leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs en in het voortgezet 
speciaal onderwijs geen 1,5 meter afstand meer te houden, ook niet als ze achttien jaar of 
ouder zijn. Voor leerlingen van achttien jaar of ouder is het wel goed dat ze zich realiseren 
dat buiten het schoolterrein voor hen de regels gelden voor volwassenen, met inbegrip van 
de 1,5 meter-richtlijn. 
 
6. Contacten met ouders met ouders en bezoekers 
Contact met ouders/verzorgers vindt zoveel mogelijk online plaats. Ouders/verzorgers 
kunnen worden uitgenodigd op school met het strikt toepassen van triage. Triage houdt in 
dat we bezoekers de volgende vragen moeten stellen: 
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Daarnaast moeten bij bezoek van ouders/verzorgers op school uiteraard de veiligheids- en 
hygiënemaatregelen in acht genomen worden. Het advies van de overheid is om 
terughoudend te zijn bij het uitnodigen van ouders/verzorgers op school. Bij de ingang van 
de school hangt de volgende poster. Het resultaat van onderstaande online check kan u 
gevraagd worden te delen door het groene (of rode) scherm te laten zien. 
 

 
 
 
   

4 



8. Leerplicht 
8.1 Leerplicht algemeen 
Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van 
ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op 
school zonder geldige reden. Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt, 
heeft de school de verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden bij DUO. 
8.2 Leerplicht en quarantaine na vakantie 
De overheid raadt af om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt 
een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt dringend geadviseerd veertien dagen in 
quarantaine te gaan. Als ouders van kinderen naar ‘oranje’ of ‘rode’ landen op vakantie 
gaan, is het hun verantwoordelijkheid om veertien dagen voor het begin van de school 
terug te zijn.  
De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende 
thuisquarantaine advies niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is 
hierbij doorslaggevend. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders 
en kinderen te overleggen over de  mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine 
afstandsonderwijs te geven. 
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