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1. Inleiding 
Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat in het voortgezet onderwijs (vo) vanaf 1 juli de 
1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling wordt losgelaten. Dit geldt ook voor 
leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen 
onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel 
onderling.  
 
Vanaf 1 september zal Wolfert Tweetalig haar deuren dus weer volledig openen en dat 
betekent dat al onze leerlingen weer op alle schooldagen in het gebouw toegelaten kunnen 
worden. De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven daarbij vanzelfsprekend altijd van 
kracht.  
 
2. Inzetbaarheid van onderwijspersoneel 
Onderwijs is een van de vitale sectoren in onze samenleving. Onderwijspersoneel dat 
gezond is, is beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op school.  
 
Onderwijspersoneel dat behoort tot medische risicogroepen krijgt het advies om niet deel te 
nemen aan het onderwijsproces op locatie. Over de invulling van het werken op afstand voert 
de werknemer overleg met de leidinggevende.  
 
Onderwijspersoneel met gezinsleden/huisgenoten die behoren tot medische risicogroepen 
krijgt het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie. Over de invulling 
van het werken op afstand voert de werknemer overleg met de leidinggevende.  
 
3. Vervoer van en naar school 
Iedereen wordt verzocht om zoveel mogelijk naar school te komen lopen, fietsen of met de 
auto etc. dan wel zich te laten brengen en halen en het OV zoveel mogelijk te mijden. 
 
4. Handelwijze bij 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 iemand in jouw huishouden koorts heeft boven 38°C en/of 
benauwdheidsklachten, blijft je ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur 
geen klachten meer heeft, mag je weer naar school. 

● Als iemand in jouw huishouden getest is op COVID-19 en een positieve uitslag heeft, 
moet je 10 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.  
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● 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.  
 
5. Leerlingen die behoren tot risicogroep 

Leerlingen die behoren tot medische risicogroepen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de teamleider. Bij 
langdurig thuis blijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend 
onderwijs in werking. 

Leerlingen van wie gezinsleden tot medische risicogroepen behoren kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg 
met de teamleider. Bij langdurig thuis blijven van de leerling treden de reguliere 
processen rondom passend onderwijs in werking.  

 

6. Hygiëne en veiligheid 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 

● Tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft de anderhalve meter afstand van 
elkaar gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.  

● 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. 
● De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dit betekent dat op 

school desinfecterende handgel bij de ingangen en in de klaslokalen staat. Daarnaast 
zijn er in iedere ruimte 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 en de deur altijd open. Op die 

manier is het gebouw altijd goed geventileerd. Neem een extra trui mee voor het 
geval het koud wordt in het lokaal. 

● De deuren van de lokalen blijven open om het gebruik van deurklinken te 
minimaliseren en te zorgen voor optimale ventilatie. 

● Neem je eigen lunchpakket en drinken mee. De kantine heeft een beperkt aanbod.  
● Tafels en stoelen waar in de personeelsruimtes gezeten mag worden, zijn 

gemarkeerd.  
● Personeelsleden blijven bij leswisselingen zoveel mogelijk in het lokaal. 
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● Omdat het in het schoolgebouw in de gangen en trappenhuizen niet mogelijk is om 
de afstand van 1,5 meter tussen jongeren en volwassenen te garanderen, wordt 
iedereen dringend geadviseerd om tijdens verplaatsing in het gebouw een mondkapje 
te dragen. Als je je er prettig bij voelt, kan je het mondkapje ook in het lokaal 
ophouden. 

● Het gebouw wordt meerdere keren per dag professioneel gereinigd. Trapleuningen 
en deurklinken worden extra gereinigd. 

● Leerlingen en personeel die in een gebied zijn geweest met een oranje of rood 
reisadvies gaan bij thuiskomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Als dit 
tot verzuim op school leidt, hoeft dit niet te worden gemeld bij leerplicht. 
Betreffende leerlingen volgen het onderwijs dan op afstand. Betreffende docenten 
verzorgen in dat geval onderwijs op afstand. 
 

7. Bezoekers 
Scholen moeten bij hun ‘gasten’, dus ouders/verzorgers en andere volwassenen, triage strikt 
toepassen. Het gaat om het ‘binnentreden’ van de school. Online contact i.p.v. op school 
wordt zoveel mogelijk geadviseerd.  
 
8. Lichamelijke opvoeding 
De gymlessen kunnen weer zowel binnen als buiten plaatsvinden. Het landelijke protocol 
voor schooljaar 2020-2021 is hier te lezen. De kleedkamers kunnen veilig gebruikt worden 
maar voor de zekerheid zal er geen gebruik worden gemaakt van de douches.  
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