
  

1Het MT stuurt collega’s en leerlingen die deze verschijnselen vertonen per ommegaande naar huis 

 
Corona-maatregelen vanaf 25 september 2021 
 

Uitgangspunten  

1. Een leerling die in quarantaine moet blijven en niet naar school kan komen, geeft dat telefonisch 
voor het begin van de lessen door aan de receptie. De receptie licht de mentor en de 
teamcoördinator in. 

2. Een personeelslid dat in quarantaine moet blijven, geeft dat door aan de leidinggevende. In 
overleg met de leidinggevende wordt gekeken of en hoe werkzaamheden op afstand kunnen 
worden uitgevoerd.  

3. Een personeelslid of leerling met klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of 
verlies van reuk/smaak) meldt zich ziek en blijft thuis1 . Je volgt de richtlijnen van het RIVM en 
GGD. In het geval we te maken krijgen met een ongewoon aantal leerlingen of personeelsleden 
met klachten, dan wordt dit gemeld bij de GGD. 

4. Alle leerlingen en personeelsleden krijgen om de week vier zelftesten. Deze testen zijn bedoeld 
voor preventief testen thuis (2 x per week) en het gebruik ervan is facultatief. Test een leerling 
met een zelftest positief, dan moet aansluitend een PCR-test bij de GGD plaatsvinden. De 
zelftesten zijn niet bedoeld voor iemand met coronagerelateerde klachten; in dat geval moet een 
PCR-test bij de GGD aangevraagd worden. Meer informatie over de zelftesten is te vinden op de 
website onder: Onze school>Corona. 
 

Hygiënemaatregelen 
5. Bij de ingangen van het gebouw zijn extra dispensers geplaatst net als in alle lokalen. Conciërges 

controleren deze dagelijks en vullen zo nodig bij.  
6. Leerlingen, personeelsleden en gasten worden geadviseerd om bij binnenkomst van het gebouw 

van deze handgel gebruik te maken; we adviseren personeelsleden en leerlingen dit ook te doen 
bij iedere lokalenwissel. 

7. In elke ruimte is desinfecterende spray met schoonmaakdoekjes beschikbaar (zo ook bij de 
kopieerapparaten en automaten). 

8. Bij binnenkomst in het lokaal kan een leerling of personeelslid die dat wil, gebruik maken van het 
aanwezige desinfecteermiddel om de tafel en stoel te desinfecteren. 

9. In elk lokaal is een verplaatsbaar spatscherm beschikbaar voor de docent. 
10. Voor de TOA’s, voor de binas-docenten bij practica en voor docenten van de Monnikskap zijn 

plexiglas spatmaskers (faceshields) aangeschaft. Andere collega’s die gebruik willen maken van 
deze spatmaskers, kunnen dit bij hun leidinggevende aangeven. 

11. Op alle toiletten zijn dispensers voor papieren handdoekjes en extra prullenbakken gemonteerd; 
geadviseerd wordt om deze te gebruiken om de handen af te drogen en de heaters niet te 
gebruiken. 
 

Lesrooster en pauzes 
12. A105 is ingericht als extra personeelskamer met een aantal (digitale) werkplekken, een 

overlegtafel en een koffievoorziening. Hier is plaats voor maximaal 14 personeelsleden. 
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Ventilatie 

13. Iedere ochtend zetten de conciërges bij het openen van de school in alle lokalen en 
gemeenschappelijke ruimtes de ramen en deuren open. Geadviseerd wordt om de ramen en 
deuren tijdens de pauzes / leswisselingen indien mogelijk open te zetten. 

14. In alle lokalen zijn CO2-meters opgehangen om het zuurstofgehalte in de lucht te kunnen 
monitoren; als ze op rood slaan wordt geadviseerd ramen en deuren open te zetten. 

15. In B001 en B104 (de ruimtes zonder ramen) pompt het luchtbehandelingssysteem weliswaar flink 
wat verse buitenlucht in, maar dat is alleen voldoende voor kleinere klassen; het rooster wordt 
hierop aangepast. 

 

Overig 

16. Voor leerlingen van de Monnikskap worden in overleg aanvullende maatregelen op maat 
getroffen. 

17. Bij reizen en excursies moeten leerlingen de groene QR-code kunnen overleggen. Testen valt 
onder de ouderbijdrage; ouders kunnen de kosten declareren bij de school. Leerlingen die geen 
groene QR-code kunnen overleggen, krijgen een alternatief programma aangeboden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


