
Aanvullende corona-maatregelen 
Week 35 - 2020 
 
Het coronaprotocol dat voor het weekend is rondgestuurd, bevat de basisafspraken waarmee we 
vanaf donderdag gaan werken. Ter aanvulling daarop nog het volgende: 
 
• We verwachten dat de leerlingen op school een mondkapje bij zich hebben. Deze moeten 

worden gebruikt bij practica van de binas-vakken en bij universum in het technolab. Daarbij kan 
een docent een individuele leerling vragen om een mondkapje op te doen als de afstand van 1,5 
meter niet te bewaren is, bijvoorbeeld omdat een leerling individuele uitleg nodig heeft. 
Leerlingen worden bij reguliere lessen niet verplicht om de hele les een mondkapje te dragen. 

• Er zijn ‘faceshields’ besteld voor alle docenten van de Monnikskap, voor de TOA’s en voor de 
binas-docenten bij practica. Ook andere docenten kunnen hiervan, indien gewenst, gebruik 
maken. 

• In de lokalen is belijning aangebracht, zodanig dat de docent over de volle breedte van het lokaal 
genoeg beweegruimte heeft op 1,5 meter afstand van de leerlingen. Waar nodig worden tafeltjes 
/ stoelen weggehaald of wordt de indeling van het lokaal aangepast.  

• Er wordt op korte termijn een grote tent geplaatst aan de achterzijde van het gebouw om ervoor 
te zorgen dat de leerlingen voldoende droge pauzeruimte hebben. De leerlingen passen immers 
niet allemaal in de aula en mogen zich niet ophouden in de gangen of andere verkeersruimtes. 
De leerlingen van de bovenbouw pauzeren in de tent, de leerlingen van de onderbouw pauzeren 
in de aula en de leerlingen van de Monnikskap pauzeren in de ruimtes van de Monnikskap. 

• Er is, door een onafhankelijke deskundige, een extra controle op de ventilatie in alle lokalen en 
verblijfsruimtes uitgevoerd. Ons ventilatiesysteem blaast in alle verblijfsruimtes en lokalen verse 
lucht van buiten naar binnen. In de meeste ruimtes is de ventilatie daarmee goed op orde, zeker 
als tijdens de lessen de ramen open blijven. De conciërges ’s zullen ochtends de ramen en deuren 
in alle lokalen open zetten om te ‘sluizen’. In B001 en B104 (de ruimtes zonder ramen) pompt het 
ventilatiesysteem weliswaar flink wat verse buitenlucht in, maar dat is alleen voldoende voor 
kleinere klassen; de roosters worden hierop aangepast.  

• In de gang houdt iedereen rechts aan. Dit wordt d.m.v. pijlen aangegeven.   
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