
 
Veiligheidsprotocol per 2 juni 2020  

Uitgangspunt: iedereen houdt zich aan de RIVM richtlijnen 

 

VEILIGHEIDSPROTOCOL LEERLINGEN (tijdens corona) 

Wanneer kan je wel en niet naar school komen? 

• Iedereen die gezond is komt in principe naar school op de daarvoor ingeroosterde uren. 

• Als je gezondheidsklachten hebt (verkouden, loopneus, hoesten, koorts) dan mag je niet op 

school komen. Wordt dit geconstateerd op school, dan zul je naar huis moeten gaan. 

Heb je gezondheidsklachten of andere redenen om niet op school te kunnen komen, neem 

dan van te voren contact op de school. Je ouders moeten dit melden via het ouderportaal of 

via verzuim@calandlyceum.nl. Als je ziek bent of gezondheidsklachten hebt, neem dan ook 

contact op met je mentor! 

Je kunt weer naar school komen als je 24 uur klachtenvrij bent. 

Leerlingen met gezinsleden/huisgenoten die behoren tot medische risicogroepen krijgen het 

advies om dit te melden bij hun mentor en thuis te blijven. Geef dit ook aan via het 

ouderportaal of via verzuim@calandlyceum.nl . 

• Het is mogelijk dat jij en/ of jouw ouders/verzorgers ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch 

vinden dat je niet naar school kan komen. Volgens de algemene richtlijnen moeten je ouders je 

dan afmelden voor aanvang van de les op school via het ouderportaal of via 

verzuim@calandlyceum.nl 

 

 

Voorbereidingen thuis 

• Zorg dat je goed weet wanneer je op school moet zijn. Dit kan je vinden in je rooster.   

• Kijk goed welke schoolingang je moet gebruiken: 

- VMBO-T leerlingen gebruiken de 1e klas ingang 

- HAVO leerlingen gebruiken de ingang van de 2e klas en hoger met de grote middentrap 

- VWO leerlingen gebruiken de nooddeur links op het schoolplein 2e klas en hoger 

- LOOTleerlingen gebruiken de nooddeur naast de garage ingang. 

• Neem je eigen pen, potlood, papier, laptop (opgeladen) mee.  

• De kantine is gesloten, ook de automaten kunnen niet gebruikt worden. Als je iets wil 

eten/drinken op school moet je dit zelf meenemen. 

• In alle wc-blokken is maar één wc open. Zorg ervoor dat je thuis naar de wc bent geweest! 

• Gebruik van een mondkapje op school door leerlingen en medewerkers wordt niet 

geadviseerd door de RIVM, maar ook niet ontraden. Het gebruik ervan is dus naar eigen 

inzicht. 
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Als je kiest om je niet te houden aan het protocol, kan je de toegang tot de school ontzegd 

worden. 

 

 

Voorafgaand aan de (mentor)les: 

1. Je komt niet eerder dan 15 minuten voor het begin van de les op school. 

2. In het rooster wordt aangegeven in welk lokaal je moet zijn. Houd je ook aan de indeling die 

de mentor je eventueel heeft gestuurd. 

3. Zorg dat je bij de juiste ingang de school binnen gaat! Bij het naar binnengaan houd je 

minimaal anderhalve meter afstand, er wordt dus NIET ge-high-fived of wat dan ook. 

4. Welke ingang je moet nemen hangt af van je afdeling:  

VMBO: 1e klas ingang 

HAVO:  hoofdingang lln (2e klas en hoger) 

VWO: nooddeuringang – links van de hoofdingang lln 

LOOT: nooddeuringang naast de ingang van de garage 

Bij het naar binnen gaan houd je 1.5 meter afstand. 

5. Je wacht met 1.5 m afstand voor de school indien nodig (strepen bij de ingangen 

aanhouden.) 

6. Bij binnenkomst was je direct je handen bij de hygiëne paal. 

7. Je gaat na binnenkomst meteen naar het juiste lokaal. Neem vanaf de ingang de kortste weg 

naar het lokaal. 

8. In de gangen moet je altijd rechts aanhouden. 

9. Op de gangen wordt toezicht gehouden. 

10. Je kan niet naar je eventuele kluisje. Kluisjes worden dus niet gebruikt! 

11. De kantine is gesloten, hier kan je dus niet naartoe. Je kan ook geen eten kopen op school. 

 

Tijdens de (mentor)les: 

1. Je moet op tijd in de les zijn. Na de start van de les mag je niet met het schoolgebouw in. (Dit 

is om teveel loop verkeer in de school te voorkomen.) 

2. Er zitten maximaal 12 leerlingen in één lokaal. 

3. Je kan alleen zitten aan de tafels met een rode sticker. 

4. Zodra je het lokaal in komt maak je In het lokaal staat schoonmaakmiddel en doekjes. 

Hiermee maak je je tafel/stoel zelf schoon. 

5. Je jas/tas houd je bij je eigen tafel. 

6. De docent zal zo min mogelijk langs de tafels lopen en neemt ook geen spullen van je aan. 

7. In ieder lokaal is een prullenbak aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van 

leerlingen heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag.  

8. De trapleuningen en deurklinken worden gedurende de dag meermalen gereinigd door de 

schoonmakers.  



 
9. WC’s zijn een potentiële besmettingsbron. Daarom is in een toiletblok één wc open. Er mag 

maar één leerling tegelijk in de wc aanwezig zijn. Je wordt verzocht zo weinig als mogelijk 

naar de wc te gaan op school.  

10. Als je herkansingen maakt op school geldt het volgende: 

a. Bij binnenkomst maak je je tafel schoon en je houdt je aan de instructie van de 

docent. 

b. Tijdens het tentamen gelden dezelfde regels als altijd. (alleen je jas/tas ligt naast je 

tafel. Telefoon/smartwatch etc. in je tas!) 

a. Als je het tentamen af hebt leg je het op de hoek van je tafel en blijf je op je plek 

zitten. 

b. Op het moment dat iedereen in je lokaal klaar is, mag je op instructie van de 

surveillerende docent, één voor één,  vertrekken. 

c. Bij je vertrek zorg je voor het volgende: 

• je legt bij vertrek het tentamen op aparte tafels vooraan. 

(De surveillerende docent noteert de inlevertijd op een procesverbaal.) 

11. Je gaat via de dezelfde weg de school uit als je binnen bent gekomen. Je houdt in de gangen 

rechts aan! 

 

Na de (mentor)les: 

1. Je gaat via de dezelfde weg de school uit als je binnen bent gekomen. Je houdt in de gangen 

rechts aan! 

2. Als de les afgelopen is verlaat je meteen het schoolgebouw en het schoolterrein. Je kan niet 

blijven hangen, ook niet in de kantine! De conciërges controleren.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 

 

 


