
 

 
Coronavirus COVID-19 Reopening Matrix September 2020 
Bij al het onderstaande worden de geldende maatregelen van het RIVM te allen tijde strikt gevolgd.  

 

 Volledig open Gedeeltelijk open Volledig gesloten 

Toegang schoolgebouw Het schoolgebouw is voor alle 
leerlingen en personeelsleden 
toegankelijk. Onderwijspersoneel en 
leerlingen houden 1,5 meter afstand 
van elkaar, onderwijspersoneel 
onderling ook.  

Alleen open voor personeel en voor 
leerlingen die volgens rooster zijn 
uitgenodigd op school. Iedereen 
houdt onderling 1,5 meter afstand 
van elkaar.  
 

Het schoolgebouw is voor niemand 
toegankelijk. 

Onderwijs De lessen (45 minuten) vinden 
fysiek in het schoolgebouw plaats. 
Huiswerk staat altijd duidelijk in 
Magister en alle lesopdrachten en 
lesmaterialen zijn online beschikbaar 
zodat leerlingen die thuis moeten 
blijven geen achterstanden oplopen 
en het onderwijs online kunnen 
blijven volgen.  

De lessen (tutorials/lectures) vinden 
deels online (30 minuten) in de 
ochtend en deels fysiek (in de 
middag) op school plaats.  

Alle lessen zijn online op afstand (30 
minuten). Mentoruren inclusief. 

Cafeteria De kantine heeft een beperkt 
aanbod zodat er geen wachtrijen 
ontstaan.  

Kantine is gesloten. Kantine is gesloten. 

Sportprogramma De gymlessen vinden zowel binnen Gymlessen vinden alleen buiten Gymlessen volledig online.  



(gymzaal) als buiten (sportveld) 
plaats. Het landelijke protocol voor 
schooljaar 2020-2021 is hier te 
lezen. 

plaats. 

Ouderactiviteiten Beperkte ouderactiviteit mogelijk 
(max 30 tafeltjes in de aula). 
Ouderactiviteiten vinden zoveel 
mogelijk online plaats. 

Er vinden geen ouderactiviteiten op 
school plaats. 

Er vinden geen ouderactiviteiten op 
school plaats. 

Excursies en internationale 
activiteiten 

Binnenlandse reizen en excursies 
behoren tot de mogelijkheid. 
Buitenlandse reizen worden altijd 
aan de voorkant besproken met de 
oudercommissie. Een goede 
maatstaf is: kunnen we snel terug, 
mocht dat nodig zijn? 

Er vinden geen excursies en 
internationale activiteiten plaats. 

Er vinden geen excursies en 
internationale activiteiten plaats. 

Schoonmaak en hygiëne  Je wast je handen meerdere keren 
per dag goed. Je schudt geen 
handen. Je hoest en niest in je 
elleboog. Je zit niet aan je gezicht. 
Er staat desinfecterende handgel bij 
de ingangen en in de klaslokalen.  
In iedere ruimte zijn papieren 
handdoekjes en reinigingsmiddelen 
beschikbaar. Bij binnenkomst in het 
lokaal was je je handen met de 
desinfecterende gel of spray. 
Personeelsleden nemen na 
binnenkomst de eigen tafel af met 
oppervlaktesprays en herhalen dit 
voor het verlaten van het lokaal. 
Tijdens het gebruik van de ruimtes 
staan de ramen altijd open.  

Je wast je handen meerdere keren 
per dag goed. Je schudt geen 
handen. Je hoest en niest in je 
elleboog. Je zit niet aan je gezicht. 
Er staat desinfecterende handgel bij 
de ingangen en in de klaslokalen.  
In iedere ruimte zijn papieren 
handdoekjes en reinigingsmiddelen 
beschikbaar. Bij binnenkomst in het 
lokaal was je je handen met de 
desinfecterende gel of spray. 
Je neemt na binnenkomst je eigen 
tafel af met oppervlaktesprays en 
herhaalt dit voor het verlaten van het 
lokaal. Tijdens het gebruik van de 
ruimtes staan de ramen altijd open.  
De deuren van de lokalen blijven 
open om het gebruik van 

Het gebouw wordt iedere dag 
professioneel gereinigd. 

https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-onderwijs-cao/onderwijstype-of--thema/protocol-pagina-lo-in-het-vopro-schooljaar-2020-2021.html
https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-onderwijs-cao/onderwijstype-of--thema/protocol-pagina-lo-in-het-vopro-schooljaar-2020-2021.html


De deuren van de lokalen blijven 
open om het gebruik van 
deurklinken te minimaliseren en te 
zorgen voor optimale ventilatie. 
Het gebouw wordt meerdere keren 
per dag professioneel gereinigd. 
Trapleuningen en deurklinken 
worden extra gereinigd. 

deurklinken te minimaliseren en te 
zorgen voor optimale ventilatie. 
Het gebouw wordt meerdere keren 
per dag professioneel gereinigd. 
Trapleuningen en deurklinken 
worden extra gereinigd. 

Bezoekers Bij bezoekers (ouders/verzorgers en 
andere volwassenen) wordt triage 
strikt toegepast. Het RIVM heeft 
hiervoor een instructie gemaakt met 
vragen die moeten worden gesteld, 
deze zijn hier te vinden. Het gaat om 
het ‘binnentreden’ van de school.  

Er worden geen bezoekers 
toegelaten in het schoolgebouw. 

Er worden geen bezoekers 
toegelaten in het schoolgebouw. 

Personeel Onderwijspersoneel en leerlingen en 
onderwijspersoneel onderling 
houden 1,5 meter afstand van 
elkaar. Tafels en stoelen waar in de 
personeelsruimtes gezeten mag 
worden, zijn gemarkeerd. 

Personeelsleden werken in een 
eigen ruimte op school. Iedereen 
houdt onderling 1,5 meter afstand 
van elkaar.  
 

Personeelsleden werken vanuit huis. 

Leerlingen Alle leerlingen kunnen lessen volgen 
in het schoolgebouw.  
Leerlingen en onderwijspersoneel 
houden altijd minimaal 1,5 meter 
afstand van elkaar. Voor leerlingen 
onderling geldt deze 
afstandsverplichting niet. 

Open voor leerlingen die niet thuis 
kunnen werken en leerlingen van 
ouders met cruciale beroepen. 
Omdat iedereen onderling 1,5 meter 
afstand van elkaar moet houden, 
kan niet meer dan 25% van de 
leerlingen (340) tegelijkertijd op 
school zijn.  Ook brugklasleerlingen 
en eindexamenkandidaten komen 
zoveel mogelijk fysiek naar school. 
Kennismaking met de mentor zal 
prioriteit krijgen omdat de mentor 

Leerlingen werken vanuit huis. 

https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers


(ook) bij onderwijs op afstand het 
eerste aanspreekpunt van de 
leerling en ouder is hetgeen een 
persoonlijke kennismaking daarom 
noodzakelijk maakt. 

Communicatie Op WT2 information is alle 
verstuurde correspondentie terug te 
vinden voor het personeel. 
Communicatie voor leerlingen en 
ouders is terug te vinden op de 
schoolwebsite. Daar zijn ook FAQ te 
vinden. Vragen, opmerkingen 
feedback, etc. kunnen worden 
gestuurd naar 
communicationwt@wolfert.nl 

Op WT2 information is alle 
verstuurde correspondentie terug te 
vinden voor personeel. 
Communicatie voor leerlingen en 
ouders is terug te vinden op de 
schoolwebsite. Daar zijn ook FAQ te 
vinden. Vragen, opmerkingen 
feedback, etc. kunnen worden 
gestuurd naar 
communicationwt@wolfert.nl 

Op WT2 information is alle 
verstuurde correspondentie terug te 
vinden voor personeel. 
Communicatie voor leerlingen en 
ouders is terug te vinden op de 
schoolwebsite. Daar zijn ook FAQ te 
vinden. Vragen, opmerkingen 
feedback, etc. kunnen worden 
gestuurd naar 
communicationwt@wolfert.nl 

Gezondheidsklachten  Als je de volgende 
(luchtweg)klachten hebt, blijf je thuis: 

● Neusverkoudheid. 
● Hoesten. 
● Moeilijk 

ademen/benauwdheid. 
● Koorts boven 38 °C. 
● Plotseling verlies van reuk of 

smaak. 
Als je deze klachten hebt, maak dan 
een afspraak voor een coronatest en 
mijd sociaal contact.  
Als iemand in jouw huishouden 
koorts heeft boven 38°C en/of 
benauwdheidsklachten, blijft je ook 
thuis. Als iedereen binnen het 

Als je de volgende 
(luchtweg)klachten hebt, blijf je thuis: 

● Neusverkoudheid. 
● Hoesten. 
● Moeilijk 

ademen/benauwdheid. 
● Koorts boven 38 °C. 
● Plotseling verlies van reuk of 

smaak. 
Als je deze klachten hebt, maak dan 
een afspraak voor een coronatest en 
mijd sociaal contact.  
Als iemand in jouw huishouden 
koorts heeft boven 38°C en/of 
benauwdheidsklachten, blijft je ook 
thuis. Als iedereen binnen het 

De school is gesloten.  
 
Voor iedereen geldt: Blijf thuis bij 
verkoudheidsklachten zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 
graden of koorts. Als je deze 
klachten hebt, maak dan een 
afspraak voor een coronatest en 
mijd sociaal contact.  

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


huishouden 24 uur geen klachten 
heeft, mag je weer naar school. 
Als iemand in jouw huishouden 
getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, moet je 14 
dagen thuisblijven. Als je zelf positief 
getest bent, moet je minimaal 7 
dagen thuisblijven en mag je pas 
weer naar school als je na deze 7 
dagen ook 24 uur geen klachten 
meer hebt.  
Wanneer je gedurende de 
schooldag gezondheidsklachten 
krijgt, meld je je af bij de receptie 
(als het een leerling betreft wordt de 
ouder gebeld) en ga je rechtstreeks 
naar huis. Wanneer er huisgenoten 
op school aanwezig zijn, worden die 
geïnformeerd en gaan zij ook naar 
huis.  
Overige ziekmeldingen dienen 
(zoals gebruikelijk) per e-mail te 
worden gedaan. 
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Wanneer je gedurende de 
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krijgt, meld je je af bij de receptie 
(als het een leerling betreft wordt de 
ouder gebeld) en ga je rechtstreeks 
naar huis. Wanneer er huisgenoten 
op school aanwezig zijn, worden die 
geïnformeerd en gaan zij ook naar 
huis.  
Overige ziekmeldingen dienen 
(zoals gebruikelijk) per e-mail te 
worden gedaan. 

 


