
 

Bijlage bij brief d.d. 21 augustus 2020   ten behoeve van leerlingen en ouders  
 MAATREGELEN EN RICHTLIJNEN d.d. 21 augustus 2020 

Inachtneming van 1,5 meter afstand 

Personeelsleden en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar in de school.  
Personeelsleden houden 1,5 meter afstand van elkaar in de school.  
Leerlingen hoeven die afstand van 1,5 meter onderling met andere leerlingen niet te hanteren.  

Ouders en andere bezoekers van de school moeten ook de 1,5 meter afstand in acht nemen.  
Zij melden zich altijd bij de receptie. Daar wordt naam/telefoonnummer en tijdstip van binnenkomst 
genoteerd. 
 
In de school is belijning aangebracht zodat in gangen en andere ruimtes de 1,5 meter wordt 
aangeduid. In de lokalen is eveneens belijning, zodat 1,5 meter afstand tussen leerlingen en 
personeel mogelijk is. Gedurende de dag wisselen leerlingen van klaslokaal; leraren blijven zoveel 
mogelijk in de lokalen. Er worden geen handen gegeven. De leerlingen wassen en/of desinfecteren 
de handen en gaan zitten. De leraar loopt niet rond gedurende de les. 
Tafels en stoelen worden gedurende de dag meerdere malen gereinigd door leerlingen en leraren. 
Dit gebeurt in gezamenlijk overleg. 
 
In de gangen zorgen de leerlingen en personeelsleden dat zij 1,5 meter afstand houden. Dit kan door 
middel van de belijning in de school. Personeelsleden houden onderling ook de afstand van 1,5 
meter aan.  Iedereen moet rekening  houden met de beperkingen die dit met zich meebrengt. 
Er geldt geen mondkapjesplicht op school. Het dragen van neutrale mondkapjes is uiteraard 
toegestaan en zelfs aan te bevelen. 
  
Voor specifieke lessen als koor, LO, euritmie, PKV-vakken en muziek werken we eveneens conform 
richtlijnen. Dat betekent dat er incidenteel minder leerlingen in een groep kunnen zijn. Leerlingen en 
ouders ontvangen over deze specifieke vakken in de komende dagen aanvullende informatie.  
Er zijn maatregelen getroffen voor bescherming van personeelsleden zoals gezichtsbescherming bij 
bepaalde vakken of kuchschermen in bijv. mediatheek en receptie.  
 
Pauzes 
We adviseren de leerlingen zoveel mogelijk de pauzes door te brengen op het schoolplein. De ruimte 
tussen de deur aan de zijkant bij lokaal 0.30 t/m de tafeltennistafel is gereserveerd voor het 
personeel. 
 
Het gebouw en de ventilatie 
In de afgelopen weken riep de ventilatie in schoolgebouwen veel vragen op. Richtlijn vanuit het 
ministerie is inmiddels dat de ventilatie van de school moet voldoen aan het vigerende bouwbesluit. 
De school heeft een check laten uitvoeren op het ventilatiesysteem voor het hoofdgebouw.  
Daarbij is aangegeven door het installatiebedrijf dat bij het Novalis College er geen sprake is van 
recirculatie, conform de eis van de overheid. 
Bij het Novalis werkt het systeem als volgt: 
- Lucht van buiten wordt ingeblazen via 1 kast. 
- De afblaas wordt verzorgd door een aparte kast. 



- De luchtstromen komen niet in aanraking met elkaar. 
- Warmte-terugwin wordt verzorgd door een aparte warmtewisselaar (water). 
Voor de noodlokalen zijn adviezen verstrekt door het installatiebureau voor het  gebruik van de 
ruimtes. De personeelsleden zijn hierover geinformeerd. 

 
Als aanvullende maatregelen volgen wij het advies van het RIVM  
. Lokalen en andere ruimtes worden meerdere keren per dag gelucht door de ramen en deuren  
   tegenover elkaar open te zetten. Waar mogelijk laten leraren de deur en de ramen de gehele dag 
   open. 
. Er worden geen (zwenk) ventilatoren gebruikt. 

 
Hygiëneregels 
- Ieder wast de handen meerdere keren per dag goed (tenminste 20 seconden). Dit gebeurt bij 

voorkeur bij binnenkomst in het 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 het gezicht. 
In de school is bij ingangen, lokalen en andere ruimtes materiaal voor desinfectie neergezet. 

Klachten en thuisblijfregels inzake Covid-19  
Let op: alle andere regels inzake absentie blijven; alleen voor Covid-19 geldt onderstaande: 
De leerling wordt door de ouder/verzorger telefonisch afwezig gemeld bij de receptie. 
* Algemene richtlijnen klachten en thuisblijven: 

Een leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij: 
- Neusverkoudheid 
- Hoesten 
- Moeilijk ademen/benauwdheid 
- Verhoging of koorts 

  Plotseling verlies van reuk of smaak  
* Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts  

en/of  benauwdheidsklachten heeft. Men mag weer naar school als iedereen binnen het 
huishouden 24 uur geen klachten meer heeft. 

* Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis.
 Ouders/verzorgers worden geïnformeerd. Ook evt. 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. Bij langdurig 
thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in 
werking. 

* 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 
langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend 
onderwijs in werking. 

* Testen op Covid-19 
             Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Zie ook de instructie  
Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen. 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen


Positief getest op Covid-19? 
*           Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuis 
             blijven na de start van de symptomen en uitzieken. De 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 positief getest is voor Covid-19 
             moet hij/zij 10 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden t/m 10 dagen na het laatste  
             contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). 
             De leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur   
             klachtenvrij is. 
 
En als het personeelslid/leerling op vakantie was in een land met oranje reisadvies ?  
Quarantaine: leerlingen die met hun ouders naar een land zijn geweest waar code oranje of rood  geldt 
of in een land dat tijdens de vakantie is gewijzigd van code geel naar code oranje of rood, wordt 
dringend geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Het in quarantaine gaan zal niet 
leiden tot een verzuimmelding bij de inspectie. De school zal, in overleg met de ouders, kijken naar de 
mogelijkheden voor afstandsonderwijs gedurende de quarantaineperiode. 

Wat als je verkouden bent of hooikoorts hebt? 
Leerlingen herkennen bij zichzelf terugkomende hooikoortsgerelateerde klachten. Bij twijfel of de 
klachten anders zijn, geldt het advies thuisblijven en laten testen. 

Met een chronische verkoudheid is dat lastiger. Vanuit het RIVM wordt aangegeven dat bij een 
chronische verkoudheid onduidelijk is welk virus de klachten veroorzaakt. Het is dan het beste thuis te 
blijven of contact op te nemen met een arts.  

Een besmetting op school? Wat dan? 
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de GGD. In dat geval 
wordt er bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Dit kan ertoe leiden dat klasgenoten en personeel 
ook getest moeten worden. Dat bepaalt de GGD.  
Binnen twee weken volgt een draaiboek vanuit de overheid met exacte richtlijnen hiervoor. 
 
Bijeenkomsten 
De algemene ouderavond wordt geannuleerd. De schoolleiding beraadt zich momenteel op een 
andere vorm van informatievoorziening. Dat geldt eveneens voor de overige ouderavonden. Deze 
zullen wel worden georganiseerd, maar tijdstip en vorm worden nader bekeken. 
 
Werkweken, excursies en cultuurreizen 
De school heeft eerder besloten de werkweken en excursies – indien mogelijk in verband met virus - te 
verplaatsen naar het voorjaar, te weten de periode 12 tot en met 16 april. Daarover volgt op een later 
moment bericht. Over de cultuurreizen wordt afzonderlijk bericht gestuurd aan de betrokken klassen. 
 
Stages 
De stages voor klas 10 vmbo-t (normaal in de week voor de herfstvakantie) komen te vervallen. De 
geplande periode voor stages 9e klassen/10CDF en 11C van 8 maart t/m 19 maart 2021 blijft staan. 
uches mogen gruikt worden. Binnen en buiten gym is  
Kantine 
De schoolkantine gaat open, maar ook daarbij geldt de richtlijn van 1,5 meter afstand. Dat betekent 
concreet dat mevrouw Peric als enige de producten uitreikt aan leerlingen Het assortiment is 
aangepast. elijk. De basisregel van 1, 
 

https://lci.rivm.nl/leefregels


5 meter afstand tussen het personeel en de leerling moet wel worden gehandhaafd 

 
 

 

 

 

 


