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Start schooljaar 2020 - 2021 
 
Uitgangspunten: 

• Alle collega’s worden vanaf de start van het nieuwe schooljaar in principe weer op school 

verwacht voor de uitvoering van hun werk. Behoor je tot een medische risicogroep meldt dit dan 

bij je leidinggevende. In overleg, eventueel ook met de bedrijfsarts, wordt gekeken naar de best 

mogelijke invulling van je werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor collega’s die zich zorgen maken 

omdat zij gezinsleden hebben die behoren tot de risicogroepen. Behoor je niet tot de risicogroep, 

maar maak je je desondanks ernstig zorgen dan meldt je ook dit bij je leidinggevende.  

• Ook leerlingen worden vanaf het nieuwe schooljaar weer op school verwacht voor hun lessen en 

activiteiten. We vragen ouders om contact op te nemen met de teamcoördinator in het geval  

een leerling niet naar school durft te komen omdat hij/zij of een van de gezinsleden behoort tot 

een medische risicogroep. In overleg wordt gekeken wat haalbaar is en wordt naar een 

maatwerkoplossing gezocht. 

• Een personeelslid of leerling met klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of 

verlies van reuk/smaak) meldt zich ziek en blijft thuis. Je blijft ook thuis wanneer een gezinslid 

koorts heeft boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten. Wanneer iedereen binnen het 

gezin 24 uur klachtenvrij is mag je weer naar school. In het geval we te maken krijgen met een 

ongewoon aantal leerlingen of personeelsleden met klachten dan dit wordt gemeld bij de GGD. 

• Op school houden leerlingen 1,5 meter afstand tot personeelsleden en ook personeelsleden 

onderling houden 1,5 meter afstand. 

Maatregelen: 

• Docenten worden zo veel mogelijk in aaneengesloten uren in hetzelfde lokaal ingeroosterd, 

zodat zij tijdens leswissels zo min mogelijk op de gang hoeven zijn.  Voor de Monnikskap wordt in 

overleg met de teamcoördinatoren gekeken naar de meest geschikte werkwijze. 

• In elk lokaal is een verplaatsbaar spatscherm beschikbaar voor de docent. Aan de zijkant van het 

bureau van de docent wordt op vloer de 1,5 meter afstand gemarkeerd. 

• In het gebouw worden looproutes vastgesteld waarbij we uitgaan van eenrichtingsverkeer, deze 

worden door middel van bewegwijzering weergegeven. 

• De werkplekken in de personeelskamer worden gefaseerd opgeheven zodat collega’s hier meer 

gespreid kunnen zitten tijdens de pauze. Lokaal A105 wordt ingericht als werkplek voor collega’s 

met in eerste instantie acht werkplekken en een overlegtafel voor collega’s.  

• In de nieuwe situatie kunnen er 40 collega’s tegelijkertijd in de personeelskamer aanwezig zijn. 

Dit is niet altijd voldoende. Om dit te ondervangen nemen we de volgende maatregelen: 

-Er worden extra koffiepunten ingericht op de Monnikskap en in A105. 

-We vragen collega’s van het OOP om op andere momenten te pauzeren. 

-We vragen collega’s van het OP van de Monnikskap om op de afdeling te pauzeren. 

-We stimuleren collega’s van het OP om in het lokaal te pauzeren. 

-We stimuleren collega’s van het OP en OOP om buiten te pauzeren.  

We vragen collega’s om er gezamenlijk op te letten dat het niet te druk wordt in de 

personeelskamer en elkaar hierop te wijzen als dat wel gebeurt. MT-leden en teamcoördinatoren 

zullen collega’s hier in ieder geval op attenderen. 

• Het aantal dispensers met desinfecterende handgel wordt uitgebreid. Bij de ingangen van het 

gebouw worden extra dispensers geplaatst net als in diverse lokalen (o.a. de binas-lokalen en de 

lokalen van nieuwe media en tekenen). Conciërges controleren deze dagelijks en vullen zo nodig 

bij. 
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• In elke ruimte is desinfecterende spray met schoonmaakdoekjes beschikbaar (zo ook bij de 

kopieerapparaten en automaten). 

• Handschoenen en mondkapjes zijn standaard beschikbaar in de lokalen van nieuwe media en 

tekenen en in de kabinetten voor het gebruik door TOA’s en docenten bij practica. Andere 

collega’s die gebruik willen maken van handschoenen/ mondkapjes kunnen dit melden bij de 

conciërges. Collega’s die gebruik willen maken van een hoofdeksel met scherm, kunnen dit bij 

hun leidinggevende aangeven. 

• De conciërges worden uitgerust met speciale hesjes. Zij zoeken tijdens pauzes een rustige plek op 

om toezicht te houden, in de aula bijvoorbeeld vanaf het podium. 

• Leerlingen mogen tijdens de pauzes niet in de A-vleugel komen. Zij worden gevraagd om buiten, 

in de aula of op het balkon van het B-gebouw te pauzeren. Buiten komen er meer 

picknickbanken. 

• Voor leerlingen van de Monnikskap worden in overleg aanvullende maatregelen op maat 

getroffen. 

• Voor de ouderavonden geldt dat in overleg met de teamcoördinatoren per ouderavond wordt 

bepaald of een alternatieve vorm mogelijk is. Soms zal de informatie bijvoorbeeld ook via een 

filmpje of iets dergelijks overdragen kunnen worden. Ouderavonden die toch op school 

plaatsvinden worden meer gespreid gepland zodat we de 1,5 meter afstand tussen gezinnen 

kunnen garanderen.  

• Iedere bezoeker van de school (ouders, externe contacten) die naar school komen, wordt van te 

voren de Triage-vragenlijst voorgelegd. 


