
Afspraken in de school en omgeving 
 

Onderstaande afspraken gelden vanaf start schooljaar 2020-2021. Tijdens de eerste schoolweek wordt gekeken 

of de genomen maatregelen voldoende zijn en of er meer of andere maatregelen genomen moeten worden.   

 

1. Hygiëne en richtlijnen 

• De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 

o Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Leerlingen houden minimaal 

anderhalve meter afstand tot de teamleden.  

o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Wanneer 

i.i.g.: bij binnenkomst 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. 

 

• Een teamlid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: 

o Neusverkoudheid. 

o Hoesten. 

o Moeilijk ademen/benauwdheid 

• (Milde) klachten 
Bij (milde) klachten blijven leerlingen en medewerkers thuis. Zij melden dit aan de school. Wij vragen 
de betreffende medewerkers en leerlingen, zoals ook vanuit de overheid dringend wordt geadviseerd, 
om contact op te nemen met de GGD en zich te laten testen.  

• Als iemand in het huishouden van leerling of teamlid koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten 

heeft, blijft leerling of teamlid ook thuis en verwijzen we naar bovenstaande punt.  

• Voor leerlingen en medewerkers die bij de start van het schooljaar nog in een quarantaineperiode 
zitten, omdat zij: 
(mogelijk) in contact zijn geweest met een besmet persoon, of in een hoog risicogebied zijn geweest, 
geldt dat dit gemeld moet worden aan de directie van de school. In overleg met de school worden 
passende maatregelen genomen.  
 

2. Klachten op school 

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of 

moeilijk ademen/benauwdheid) 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. 

 

3. Ventilatie in het schoolgebouw 
Goede ventilatie is van groot belang voor een gezond klimaat in gebouwen. De relatie tussen 
verspreiding van het coronavirus en ventilatie in schoolgebouwen, is de afgelopen dagen veel in het 
nieuws geweest.  
De ventilatie in ons gebouw voldoet, voor zover wij hebben kunnen nagaan, aan de eisen uit het 
algemeen geldende Bouwbesluit. Vanuit het ministerie is aangegeven dat er rondom het coronavirus -
naast de geldende eisen uit het Bouwbesluit- geen extra vereisten voor scholen zijn met betrekking tot 
ventilatie. Wel is er een aantal adviezen gegeven die wij opvolgen.  
 

4. In het lokaal 

• In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays. 

• Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de desinfecterende gel 

of spray 

• Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays en 

herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in 



praktijklokalen. Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen of leerkrachten met 

regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. 

• Na afloop van de les maakt de leerling zijn/haar eigen tafel schoon met oppervlaktespray 

 

5. De gangen, de pauze en het plein 

• De uitgang bij !mpulse mag ook worden gebruikt als ingang. Dit betekent dat je de school zowel bij 
!mpulse als MHS mag binnen lopen als uitlopen. 

• In de school houdt jij je aan de looproutes. Dit is om de 1,5 meter maatregel t.b.v. de docenten te 
kunnen waarborgen 

• Bij binnenkomst in school desinfecteer jij je handen 

• Op bijgaande plattegrond staan looproutes vermeld. Personeelsleden en leerlingen houden zich 

hieraan. 

• Kluisjes kunnen worden gebruikt 

• Leerlingen hebben pauze op huisruimte, schoolplein of sportveld.  

• De noodingang bij !mpulse is alleen toegankelijk voor de teamleden van MHS en !mpulse. Zo kunnen 
we de 1,5 meter maatregel bij binnenkomst goed na leven. Dit is dus geen ingang of uitgang voor 
leerlingen 

 

6. Bezoek Winkelcentrum / supermarkten 

• Het is leerlingen niet toegestaan om het winkelcentrum Westeinde en de winkels te bezoeken.  

 

7. Pauze en teamkamer teamleden 

• Teamleden nemen bij voorkeur in eigen lokaal of huisruimte pauze. In de teamkamer zijn maximaal 20 

plekken beschikbaar 

• Koffie en thee zal dagelijks rond pauzes in huisruimtes worden rondgebracht.  


