
Regels tijdens Coronaperiode 

Lesrooster: 

Lesrooster per 25 mei 2020 tot aan de 
zomervakantie 2020 

Uur Tijden 

1e 08:30 09:15 

2e 09:15 10:00 

Pauze 15 min.  

3e 10:15 11:00 

4e 11:00 11:45 

5e 11:45 12:30 

Pauze 15 min.  

6e 12:45 13:30 

7e 13:30 14:15 

8e 14:15 15:00 

Pauze 15 min.  

9e 15:15 16:00 

10e 16:00 16:40 

 

Regels in school: 

• Iedereen houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Iedereen volgt altijd de aangegeven looproute in school. 

• Bij de trappen geldt eenrichtingsverkeer. De trap bij de entree leidt naar boven, de trap in 

het midden van de school, ter hoogte van de fietsenkelder, kantine en mediatheek gaat naar 

beneden. De houten trap mag niet gebruikt worden. Die geldt als nooduitgang. 

• De fietsenstalling in de kelder is alleen toegankelijk voor personeel. 

• Lokaaldeuren staan open om contact met deurknoppen zoveel mogelijk te beperken. 

• De kluisjes en garderobe worden niet gebruikt. Iedereen houdt jas en tas bij zich. 

• De aula (inclusief trap en kantine) wordt niet gebruikt. Heb je geen les of afspraak meer? Dan 

verlaat je het gebouw.  

• Alle leerlingen moeten met een opgeladen laptop op school komen. Door de lokalenindeling 

is er maar beperkt mogelijkheid om laptops tussendoor op te laden. Houd daar dus rekening 

mee. 

 

Regels in de klas: 

• Iedereen desinfecteert zijn/haar handen bij binnenkomst. 

• Leerlingen blijven tijdens pauzes in de lokalen. 

• Het is toegestaan te eten/drinken in de lokalen, maar uitsluitend tijdens de pauzes (m.u.v. 

water). 

• De deur van het lokaal blijft open. 

• Ventileer de ruimte zoveel mogelijk, zet indien mogelijk een raam open.  



• Als leerlingen het lokaal verlaten, maakt elke leerling zijn eigen tafel schoon met spray en 

papier. De docent ziet erop toe dat dit zorgvuldig wordt gedaan.  

• De docent maakt eveneens het bureau en de leuningen van de bureaustoel schoon bij het 

verlaten van het lokaal.  

• De prullenbak,  stoffer en blik staan dichtbij de deur ivm de schoonmaak 

Toiletbezoek leerlingen: 

• Per klas kan slechts 1 leerling tegelijk naar het toilet. De volgende leerling mag pas als de 1e 

leerling weer terug is.  

• Bij terugkomst in het lokaal moet de leerling opnieuw zijn/haar handen desinfecteren.  

• Leerlingen die naar het toilet gaan, volgen de looproute in het gebouw. Een korte doorsteek 

is niet toegestaan.  


