
Corona Protocol Compaen VMBO 2020-2021 
 
Dit protocol is volgens de meest recente richtlijnen vanuit het RIVM. Uiteraard volgen wij alle 
berichtgeving nauwkeurig en hebben wij drie verschillende scenario’s klaarliggen indien de 
Corona uitbraak in meer –of mindere mate toeneemt. 
 
Vakantie uit risico gebieden: 
Leerlingen en collega’s die uit risico gebieden thuiskomen krijgen de opdracht om gedurende 2 
weken thuis te blijven.  

- Voor leerlingen: Lessen via teams zijn met de nieuwe klassen samenstelling nog niet 
georganiseerd, dus magister is in deze 2 weken geheel leidend. 

- Voor docenten: Op je eerste thuisblijf dag maak in teams al je klassen aan. Vanaf de tweede 
thuisblijf dag kunnen je lessen via teams van start.  

- MT overlegt met collega’s wie jouw lessen op het smartboard kan laten zien aan de 
verschillende klassen.  

 
Klachten + vervolg: 
personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:  
• Neusverkoudheid 
• Hoesten 
• Moeilijk ademen/benauwdheid 
 

1. Een leerling/personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis. 
2. Een leerling/personeelslid moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas 

weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 
3. Als iemand in het huishouden van de leerling/het personeelslid koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling/het personeelslid ook thuis. 
4. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling/het 

personeelslid weer naar school. 
5. Als je zelf vanwege klachten een Covid test laat doen, dan blijf je thuis tot de uitslag van de 

test bekend is. 
6. Als een huisgenoot vanwege klachten een Covid test laat doen, dan is het afhankelijk van de 

klachten of de rest van het huishouden ook thuis moet blijven. Dit betekent dus dat school 
geïnformeerd dient te worden over de symptomen waarvoor de test wordt afgenomen. Bij 
38 graden of meer koorts en/of benauwdheid, blijft de rest van het huishouden ook thuis. Bij 
andere (milde) klachten kan de rest van het huishouden zich vrij blijven bewegen. 

7. Als wij niet op de hoogte zijn van de klachten voor het afnemen van een test, zoals hierboven 
bij punt 6 beschreven, gaan wij uit van klachten waarbij de rest van het huishouden thuis 
moet blijven. 

8. Als iemand in het huishouden van de leerling/het personeelslid getest is voor COVID-19 en 
een positieve uitslag heeft, moet de leerling/het personeelslid wachten tot die persoon 24 
uur klachtenvrij is en daarna nog 10 extra dagen thuisblijven 

 
Positief getest: 
Bij een positieve testuitslag van een leerling of een collega, onderhouden wij nauw contact met de 
GGD over de te volgen stappen. In hoeverre andere leerlingen en/of collega’s waarbij contact is 
geweest dan ook in quarantaine moeten, laten wij u na overleg met de GGD dan z.s.m. weten. 
 
 
 



Nieuw bij klachten:  
bij (lichte) klachten maak je een afspraak bij de GGD om je te laten testen. Je kunt je aanmelden via 
de website van de GGD met Digid, of via het landelijke telefoonnummer. 

- Je blijft thuis tot de uitslag van de test bekend is  
- Bij negatieve uitslag kun je de daaropvolgende dag weer naar school/werk 
- Bij positieve uitslag wacht tot je klachtenvrij bent, daarna nog 10 extra dagen thuisblijven. 
- Voor leerlingen geldt: magister werk is leidend, dus hou thuis al het maak –en leerwerk bij 

gedurende deze weken thuis. 
- Voor collega’s geldt: Vanuit huis, kun je wel teams voor je klassen maken. Op je eerste 

thuisblijf dag maak in teams al je klassen aan. Vanaf de tweede thuisblijf dag kunnen je 
lessen via teams van start.  

- MT overlegt met collega’s wie jouw lessen op het smartboard kan laten zien aan de 
verschillende klassen.  

 

Ouders in het schoolgebouw: 
Wij nodigen ouders in de eerste weken uit voor een persoonlijk gesprek met de mentor. Omdat de 
persoonlijke gesprekken één op één zijn, kunnen we 1,5 meter afstand tussen de volwassen 
garanderen. Ouderavonden voor de hele groep stellen wij voorlopig nog uit. In de jaarplanning staat 
de eerste avond gepland in september voor klas 3B/K. Wij beraden ons nog op de vorm hiervoor. 
Wellicht in gesplitste (kleinere) groepen, wellicht digitaal i.p.v. in school. Zodra wij dit zeker weten, 
stellen wij alle betrokkenen hiervan op de hoogte. 

 

Hygiene en veiligheid 
De RIVM richtlijnen blijven leidend. Daarnaast vragen wij collega’s en leerlingen rekening te houden 
met het volgende: 

• Er komen op vier strategische plekken binnen de school luchtmeters. Deze meters monitoren 
continu de luchtkwaliteit van het gebouw. Bij onvoldoende luchtkwaliteit, worden 
vervolgstappen gezet. 

• Ventilatieonderzoek in school is in de zomer gedaan. Ramen en deuren zoveel mogelijk open, 
airco’s uit. 

• In overleg met de brandweer, zetten wij de branddeuren open met behulp van wigjes. 
• Dagelijks is er een extra schoonmaak ronde in de aula en de toiletten. 
• Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 

volwassenen onderling.  
• Wij wassen onze handen meerdere keren per dag goed.  
• In ieder lokaal is het bureau voorzien van een spatscherm voor de docenten.  
• Op ieder bureau voor de docenten staan hygiënische wipe doekjes. Neem bij het betreden 

van een nieuw lokaal je docenten werkplek af. 
• Wij schudden geen handen.  
• Wij hoesten en niezen in onze elleboog  
• Wij zitten niet aan ons gezicht 

 

In de lokalen 
• De aanwijzingen van de docenten dienen uitgevoerd te worden 
• Wij zorgen in de lokalen voor papieren doeken, desinfecterende gel en oppervlakte sprays 
• Leerlingen en docenten kunnen hun handen reinigen met gel en/of hun tafel afnemen met 

spray. In tegenstelling tot voor de zomervakantie, is dit niet bij iedere lokaalwisseling meer 
verplicht. Wij bieden de docenten en leerlingen die dit willen wel de mogelijkheid ertoe. 

• De lokalen worden meerdere malen per dag goed gelucht 
• Docenten lopen tijdens de les zo min mogelijk door het lokaal om zo de afstand van 1,5 

meter te waarborgen 



Looproutes 
• Aangezien de leerlingen 1,5 meter afstand van de volwassen moeten bewaren en de 

collega’s onderling ook, is er in de centrale hal een 2 meter brede looproute die alleen voor 
de volwassenen is.  

• 1 trapportaal is alleen voor de volwassenen, de overige 3 trapportalen zijn alleen voor de 
leerlingen. 

• Wij hebben belijning aangebracht in alle gangen in de school. Deze belijning geeft vaste 
looprichtingen aan waar niet vanaf geweken mag worden 

• De kantine is weer toegankelijk en er is ook weer verkoop van eten en drinken. Leerlingen 
houden bij het betalen wel 1,5 meter afstand van het personeel. 


