Uitwerking richtlijnen opstart onderwijs Ir. Lely Lyceum na 1 juni 2020
Vanuit de overheid zijn duidelijke richtlijnen gegeven voor het opstarten van onderwijs op
school. De uitwerking van deze richtlijnen voor onze school staat hieronder beschreven. We
vragen iedereen zich aan deze richtlijnen te houden. Dit omdat ieders gezondheid voorop
staat.
Ingang van de school
Om de 1,5 meter afstandsmaatregel te kunnen handhaven, zorgen we voor een verdeling
van de leerlingenstromen in de school. Daarom maken we tijdelijk gebruik van 3 ingangen:
•

Ingang A: hoofdingang, rechterdeur → leerlingen leerjaar 2 en 3 havo/vwo en alleen in
de week van 2 juni voor leerlingen van de voor-examenklassen.

•

Ingang B: zijkant van de school (naast het danslokaal) → alle leerlingen van leerjaar 1.

•

Ingang C: achterkant van de school → leerlingen die schoolexamens doen in gymzalen.

Tijdens de inloop staat er een toezichthouder bij de deur om de leerlingen te ontvangen en
te wijzen op het 1,5 meter beleid en de te bewandelen looproute.
Ongeacht de voorgeschreven te gebruiken ingang moeten leerlingen hun fiets op het
schoolplein stallen en niet aan de zijkant van het gebouw tegen hekken.
Looproutes
Om in het gebouw de 1,5 meter maatregel te kunnen handhaven, maken we gebruik van
looproutes. Deze routes gelden tijdens de lestijden voor zowel leerlingen als personeel. Er
zijn twee looproutes, één op de begane grond en één op de eerste verdieping. De
looprichting is te allen tijde tegen de wijzers van de klok in en is aangegeven met pijlen op
de vloer en tegen de wand. Dit geldt ook voor de trappenhuizen. Er is dus tijdens de lessen
sprake van eenrichtingsverkeer in alle loopruimtes van het gebouw. Leerlingen en personeel
wordt uitdrukkelijk verzocht om vanaf 13.15 uur niet tegen de aangegeven looprichting in te
lopen!!
Leerlingen mogen niet verblijven in de kantine of in de centrale hal. Na afloop van de lessen
gaan de leerlingen direct naar huis en blijven niet hangen op het schoolplein.
Lokalen
In een lokaal kunnen maximaal 15 leerlingen zitten (afhankelijk van de grootte van het
lokaal). De zitplaatsen worden d.m.v. de aanduiding
Leerlingen mogen alleen op die plaatsen zitten.

op de tafels aangegeven.

In elk lokaal zal desinfecterende handgel aanwezig zijn. Aan leerlingen en collega’s wordt
gevraagd om voordat zij gaan zitten hun tafel en stoel te ontsmetten en ook de handen te
ontsmetten. Dit alles voor ieders veiligheid.
Tafels en stoelen (ook van docenten) worden elke dag gedesinfecteerd, toiletblokken twee
keer per dag.

De leerlingen blijven bij eventuele leswisselingen in het lokaal. Docenten verplaatsen zich
dan naar het volgende lokaal. De docenten hebben daarvoor 5 minuten wisseltijd. Voor de
bovenbouwgroepen is het niet altijd mogelijk om een vast lokaal aan te houden. Er zullen
dus zo nu en dan wisselingen zijn.
Overige werkruimtes
De 1,5 meter afstandsmaatregel geldt in het hele gebouw. In lokalen, maar ook bij de
receptie, het ISC, de leerlingenadministratie en alle andere werkruimtes. Een ieder wordt
met klem verzocht deze afstand en de ter plekke aangegeven instructies te respecteren. Dit
om de veiligheid van iedereen te waarborgen en te respecteren.
Kluisjes
Leerlingen mogen hun kluisjes niet gebruiken. Leerlingen moeten dus hun jassen meenemen
in het lokaal en over hun stoel hangen.
Eten en drinken
Leerlingen hebben geen pauze op school. De catering is gesloten. Op school is er dus geen
eten of drinken te koop. Er mag geen eten of drinken genuttigd worden in de lokalen.
Route naar school
De overheid heeft aangegeven dat leerlingen geen gebruik mogen maken van het openbaar
vervoer. Het alternatief is lopen, fietsen of gebracht worden. Voor leerlingen die meer dan 8
kilometer van de school wonen, kan in overleg gezocht worden naar een oplossing.
De overheid heeft ook aangegeven dat leerlingen tijdens de Corona crisis zich niet mogen
begeven / ophouden in een dichtbij gelegen winkelcentrum. Als school houden wij hier geen
toezicht op, maar de politie heeft aangegeven dit wel te gaan doen en mogelijk boetes op te
leggen.
Voorgeschreven protocol gebaseerd op RIVM-richtlijnen
• Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Volwassenen en leerlingen.
• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. In ieder
geval bij binnenkomst lokaal en na toiletbezoek.
• We schudden geen handen.
• We hoesten en niezen in onze elleboog.
• We zitten niet aan ons gezicht.
• We blijven thuis met de volgende (luchtweg)klachten: neusverkoudheid, hoesten,
moeilijk ademen of benauwdheid, koorts boven 38 graden.
• Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken en mag pas weer naar
school als hij/zij na deze 7 dagen 24 uur geen klachten meer heeft.
• Als iemand in het huishouden boven de 38 graden koorts heeft en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft, mag de leerling
weer naar 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.
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 een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de
GGD.

