Bijlage Geldende coronamaatregelen en overige bijzonderheden lln
Leef de coronamaatregelen na, dan zorgen we samen voor een veilige en
verantwoorde leer- en werkomgeving. We rekenen op jouw medewerking!
•

Mondkapjes: het is verplicht voor leerlingen en medewerkers een
mondkapje te dragen als zij zich door de school bewegen. In het lokaal
mag het mondkapje af. Als je je mondkapje bent vergeten, kun je voor €0,50 een
mondkapje bij de conciërge kopen.
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Afstand houden: leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Wel
houden leerlingen 1,5m afstand tot medewerkers.
Looproutes: in de school zijn looproutes aangegeven. Houd je aan deze
looproutes.
Plattegrond: het is van belang dat alle leerlingen volgens een vaste
plattegrond zitten. In de onderbouw zorgt de mentor voor de plattegrond. In
de bovenbouw maakt de docent zelf een plattegrond. Neem plaats volgens
deze plattegrond.
Pauzes: we werken met gescheiden pauzes. De lessen beginnen voor
iedereen om 08.40 uur. Tijdens de pauzes kun je geen gebruik maken van de
aula, iedereen is zoveel mogelijk buiten. Trek daarom warme kleding aan.
Contacten: tussen verschillende klassen worden contacten zoveel mogelijk
vermeden.
Magister en studiewijzers: als je in quarantaine zit, is Magister leidend. In de
studiewijzers per vak staat alle benodigde informatie zodat je zelfstandig
verder kunt werken met de stof.
Ouders op school: afspraken met ouder(s)/verzorger(s) zullen online of
telefonisch plaatsvinden.
Basismaatregelen: houd je verder aan de bekende basismaatregelen als
handen wassen & desinfecteren, hoesten & niesen in de elleboog en zorgen
voor voldoende frisse lucht.

Snotterbeleid en zelftesten
•

Zelftesten: alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies zichzelf twee
keer per week te testen met een zelftest. Dit advies geldt voor iedereen, dus
ook voor gevaccineerden. Door twee keer per week een zelftest af te nemen, wordt
de school veiliger. Hiermee kunnen personen die besmet zijn met het coronavirus, maar
(nog) geen symptomen hebben, dit sneller detecteren en de correcte maatregelen
nemen. Het is de bedoeling dat je twee keer per week een zelftest doet, bijvoorbeeld op
zondag en op woensdag. Er zit bij elke test een duidelijke bijsluiter. Je hoeft de uitslag
niet aan school door te geven.
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•

Gratis zelftesten zijn verkrijgbaar bij de conciërge.
Klachten: medewerkers en leerlingen met klachten (ook milde
klachten) blijven thuis en doen een test. Bij klachten mag je ook een zelftest
afnemen. Met een negatieve zelftest (geen corona) mag je naar school komen.
Als de zelftest positief is (wel corona), dan laat je je testen bij de GGD en blijf
je thuis. Doe bij klachten de quarantainecheck op de website van de
rijksoverheid: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ .
Vragen: wanneer jijzelf of je ouders vragen over de maatregelen of andere
corona gerelateerde zaken hebben, vraag je mentor of neem contact op met
de Corona Assistent via 06-34225361 (bellen&Whatsapp) of corona@volant.nl.

