
Protocol heropening school 
 

 

Zwolle, 29 mei 2020 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op dinsdag 2 juni komen de leerlingen weer voor het eerst naar school. Om dit conform 

maatregelen en veilig te laten verlopen gelden tot nader bericht de volgende voorschriften: 

 

De algemene RIVM-richtlijnen zijn uiteraard leidend. Dat betekent: 

 Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 

volwassenen onderling en voor leerlingen onderling. 

 We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. In ieder 

geval bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. 

 We schudden geen handen. 

 We hoesten en niezen in onze elleboog. 

 We zitten niet aan ons gezicht. 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit 

is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. 

 

Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. 

 

Bij algemene klachten 

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

 Neusverkoudheid 

 Hoesten 

 Moeilijk ademen/benauwdheid 

 Koorts boven 38°C 

Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen 

binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft. 

 

Positief getest op Covid-19 

Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven 

na start van de symptomen en uitzieken. Het personeelslid/leerling mag pas weer naar school 

als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook 

https://lci.rivm.nl/leefregels.  

 

Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft hij/zij ook thuis. 
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Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling positief getest is voor COVID-19, 

moet hij/zij 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste 

contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). Het personeelslid/leerling kan weer naar 

school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Zie ook: 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 

 

Schoolspecifieke regels 

 Iedereen komt binnen via de hoofdingang. 

 Er staan twee desinfectiepunten bij de hoofdingang. Iedereen wast zijn handen voor 

binnenkomst. 

 Les in lokaal 01 t/m 07: via de hoofdingang het Atrium in en direct naar het lokaal. 

 Les in lokaal 11 t/m 19: bij de hoofdingang de trap op en direct naar het lokaal. 

 Les in lokaal 21 t/m 29: bij de hoofdingang de trappen op en direct naar het lokaal. 

 Kluisjes mogen NIET gebruikt worden en ook jassen gaan mee naar het lokaal. 

 Toiletgebruik: via de aangegeven looproutes (alles is 1-richtingsverkeer) naar het 

dichtstbijzijnde toilet en extra aandacht voor hygiëne en desinfectie na toiletgebruik. 

 Pauzes worden in het lokaal doorgebracht.  

 Er is geen aanbod van eten en/of drinken vanuit de keuken of de automaten. Er moet dus 

voldoende eten en drinken vanuit huis worden meegenomen. 

 Einde lesdag: er komt een claviger het lokaal openen om iedereen gespreid het pand te laten 

verlaten.  

 De uitgangen bevinden zich aan de linkerkant van het gebouw (bij lokaal 07) en bij de 

gymzaal (de hoofdingang is dus géén uitgang).  

 Les in lokaal 01 t/m 07: via de dichtstbijzijnde uitgang het pand verlaten en naar huis. 

 Les in lokaal 11 t/m 14 of 21 t/m 25: via het middelste trappenhuis naar beneden en door 

de uitgang bij de gymzaal het pand verlaten en naar huis. 

 Les in lokaal 15 t/m 19 of 26 t/m 29: via het linker trappenhuis naar beneden en direct het 

pand verlaten en naar huis. 

 Hoewel we ons kunnen voorstellen dat leerlingen graag willen bijpraten, is er geen 

gelegenheid voor gesprekken of sociale contacten na schooltijd op school, iedereen verlaat 

zo snel mogelijk het schoolterrein. 

Op school zullen de looproutes ook worden gemarkeerd om de naleving van de regels te 

vergemakkelijken. Verder wordt er intensiever schoongemaakt en zijn bij alle lokalen 

desinfectiemiddelen beschikbaar. 

 

We vertrouwen erop dat we met deze maatregelen de leerlingen weer veilig op school kunnen 

ontvangen en rekenen op eenieders medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 
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