
 
 

Regels heropening – havo/vwo-locatie 
 
We zijn ontzettend blij om jullie weer te ontvangen op school, maar dat kan alleen als we ons met z’n 
allen houden aan de regels die zijn opgesteld door de overheid. Wat zijn deze regels? 

 
Aankomst school 

 Je betreedt het schoolterrein via de hekken bij fietsenstalling. Het hek aan de oostkant van 
het noodgebouw (tegenover de kerk) blijft gesloten.  

 Om het openbaar vervoer zo min mogelijk te belasten, vragen we iedereen met de fiets te 
komen of met de auto gebracht door een ouder/verzorger. We hebben geïnventariseerd 
welke leerlingen gebruik moeten maken van het OV. Daar volgt later meer informatie over.  

 Beide ingangen van school zijn geopend. De linker hoofdingang bij de fietsenstalling is voor 
de onderbouwleerlingen en de rechteringang is voor de bovenbouw. 

 Bij binnenkomst in school desinfecteer je jouw handen. Hiervoor staan flesjes 
desinfectiemiddel en liggen er papieren handdoekjes klaar. De doekjes gaan na gebruik in 
een vuilnisbak die ernaast staat.  

 Je loopt meteen naar je lokaal en volgt daarbij de bewegwijzering. 

 
In school 
Bekijk goed de plattegronden van het gebouw die als bijlage met deze nieuwsbrief zijn verstuurd. 

 Er geldt eenrichtingsverkeer (met de klok mee) in het hele gebouw. Dit is aangegeven met 
pijlen en bordjes. 

 Voor de trappenhuizen geldt het volgende: 
o Wil je naar boven? Gebruik dan de de trappen in de vides midden in de school.  
o Wil je naar beneden? Gebruik dan de trappenhuizen aan de buitenzijde van het 

gebouw. 
 De kluisjes mogen niet worden gebruikt. Neem je jas en spullen dus mee naar het lokaal. De 

telefoontas in lokaal mag niet worden gebruikt. 
 Voordat je het lokaal betreedt, desinfecteer je weer jouw handen. Hiervoor staan flesjes 

desinfectiemiddel en liggen er papieren handdoekjes klaar. De doekjes gaan na gebruik in 
een vuilnisbak die ernaast staat.  

 Je desinfecteert ook je eigen tafelblad. Bij de tafels staan de benodigde middelen hiervoor 
klaar. Doekjes gaan na gebruik in een vuilniszak. Als de les(dag) afgelopen is, desinfecteer je 
jouw tafel opnieuw voordat je het lokaal verlaat.  

 In ieder lokaal staan 10 tafels en stoelen, op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. 
 Als je naar het toilet wil, dan vraag je toestemming aan je docent. Was daarna uiteraard weer 

goed je handen. Ook in de toiletruimte geldt: houd 1.5 meter afstand van elkaar! 
 Tijdens de pauze(s) blijft de docent in het lokaal met de leerlingen. Je luncht in het lokaal. De 

kantine is gesloten, dus zorg ervoor dat je voldoende eten en drinken mee naar school 
neemt. De snoepautomaat is wel in werking. 

 Bij tussenuren blijven de leerlingen van de onderbouw in hun lokaal zitten. Er is daar een 
medewerker bij. De leerlingen in de bovenbouw die een tussenuur hebben, gaan naar één 
van de gymzalen. Ook hier is toezicht. Het is niet toegestaan om in een tussenuur naar buiten 
te gaan 

 
Vertrek 

 Als je lessen zijn afgelopen, verlaat je weer direct de school. Het is niet de bedoeling om nog 
even met je vrienden na te praten.  

 
  



 
 
Algemeen 

 Uiteraard gelden alle RIVM-richtlijnen óók op school: 
o Houd altijd 1,5 meter afstand tot andere leerlingen en de medewerkers van school; 
o Nies/hoest in je elleboog; 
o Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig; 
o Was regelmatig je handen; 
o Schud geen handen; 
o Blijf thuis als je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius hebt; 
o Blijf ook thuis als jijzelf (óf een huisgenoot) verkoudheidsklachten en koorts (38 

graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid hebt. 
 De schoonmaak van school reinigt de hele lesdag door de toiletten, de vendingmachines, de 

deurknoppen van de publieke ruimtes en aan de buitenkant van de lokalen. De docenten 
desinfecteren na iedere leswissel de deurknop van het lokaal aan de binnenkant. Vanwege 
de brandveiligheid blijven de deuren van de leslokalen tijdens de lessen dicht. De 
luchtverversing is verantwoord en staat aan; de ramen kunnen open. 

 Kun je niet naar school komen, dan meld een ouder/verzorger je via de gebruikelijke weg af.  

 


