
 

 

 

Protocol heropening augustus, informatie leerlingen en ouders/verzorgers 

20 augustus 2020 

 

De zomervakantie is voorbij. Hoe starten we nu met de corona-regels en maatregelen op 

onze school?  

 

Vanaf dinsdag 25 augustus ga je weer naar school. Dit geldt voor alle leerlingen. Tussen leerlingen 

onderling is de 1,5 meter-regel niet meer aan de orde. Het is wel belangrijk dat je 1,5 meter afstand 

houdt tot de medewerkers van de school. Voor alle leerlingen en medewerkers gelden een aantal 

regels en onze gebouwen zijn in de zomervakantie op onze start voorbereid. Wat moet je weten? 

 

Algemeen 

1. Houd minimaal 1,5 meter afstand van medewerkers. 

2. Spreek elkaar aan wanneer dit niet dreigt te gebeuren. 

3. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. 

4. Ook als iemand in je huishouden positief is getest, blijf je thuis. 

5. Volg de quarantaine-regels van de overheid, als deze van toepassing zijn. 

6. Neem de hygiënemaatregelen in acht (was je handen, hoest/nies in je elleboog, geen fysiek 

contact). 

7. Docenten zijn tussen pauzes zoveel mogelijk in één lokaal ingeroosterd. 

8. Leerlingen gaan zo vlot mogelijk van plek a naar b (om de gangen zoveel mogelijk vrij te 

houden). 

9. Alle deuren en ramen blijven waar mogelijk de hele dag geopend. 

10. Wij stellen de veiligheid van leerlingen en medewerkers voorop. Medewerkers en leerlingen 

dragen een mondkapje bij verplaatsingen (dus als je beweegt op het schoolterrein), elke 

leerling zorgt voor een eigen mondkapje. 

11. Houd er rekening mee dat medewerkers soms ook gelaatsschermen of handschoenen 

dragen (bijvoorbeeld bij praktijklessen). 

12. Bij contactpunten zoals in de klas bij het bureau van de docent, verzuimbeheer, de receptie 

en bij de counter staan of hangen plexiglas schermen.  

 

Onderweg naar school en in het schoolgebouw 

- In verband met toenemende drukte in het openbaar vervoer is het verzoek van de overheid 

om zoveel als mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. 

- De ingang voor leerlingen is de ingang aan de Craneveldstraat. Je plaatst je fiets in de 

fietsenstalling. 

- Bij binnenkomst desinfecteer je je handen bij de desinfectiezuil.  

- Je kluisje mag je weer gebruiken. 

- In het schoolgebouw ga je zo snel mogelijk van plek a naar b (zo houden we de gangen zo 

veel mogelijk vrij). 
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In het klaslokaal… 

- De deur en ramen van het klaslokaal blijven waar mogelijk de hele dag geopend. 

- Er staat een plexiglas scherm op het bureau van de docent en er is een zone gemarkeerd van 

1,5 meter. 

- Desinfecteer bij binnenkomst je handen met de handgel. 

- Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met de 

allesreiniger en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. 

- In alle lokalen liggen papieren handdoekjes. 

 

Tijdens pauzes en tussenuren… 

- Automaten en de counter in de aula’s zijn weer beschikbaar voor eten en drinken. 

- Studieruimtes, balkons en pauzeruimtes kunnen weer gebruikt worden. 

- Probeer zo min mogelijk door de gangen te bewegen.  

- In kader van de gezonde school en zo veel mogelijk ventileren adviseren wij je om zoveel 

mogelijk buiten te verblijven op het schoolplein. (Schoolregel: het is niet toegestaan het 

schoolplein te verlaten.) 

- Het Leursplein is een pauzeruimte die we exclusief willen houden voor medewerkers van het 

Valuascollege.  

 

Ventilatie 

Over de ventilatie in alle schoolgebouwen, ontvangen jullie een aparte brief van OGVO. 

 

Ik ben ziek of heb klachten en mag niet naar school 

Ziekmeldingen kunnen vanaf 8.00 uur doorgegeven worden op telefoonnummer: 077-3590400. 

 

Ik word tijdens de schooldag ziek of krijg klachten en ga naar huis 

De normale procedure wordt gevolgd. 

 

Verlofbeleid 

Voor verlofaanvragen wordt er gewoon gebruik gemaakt van de verlof- en betermeldkaart. 

 

Lesuitval 

Wij doen ons uiterste best om lesuitval en ongemak zoveel mogelijk te beperken. De 

corona-maatregelen kunnen voor ons (ook qua bezetting) tot uitdagingen leiden, bijvoorbeeld als 

meerdere collega’s niet fysiek op school aanwezig mogen zijn. Het kan daardoor zijn dat er toch 

aanpassingen in het rooster zijn. We zullen hierover zo tijdig mogelijk communiceren en rekenen op 

jullie begrip. Dank daarvoor. 

 

Meer informatie 

Is onder andere te vinden bij de Rijksoverheid. 
 

Een goede start! 

Wij wensen al onze leerlingen en onze medewerkers een goede en gezonde start van het schooljaar 

2020-2021 toe. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar we rekenen op jullie medewerking en 

verantwoordelijkheidsgevoel om er samen iets van te maken. Veel plezier samen! 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs


 
 

3 


