
 
 
 
 
 
Protocol hygiëne en veiligheid  
 
Ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus is het strikt volgen van de volgende 
afspraken essentieel wanneer leerlingen en docenten vanaf 2 juni weer in school zijn. Deze 
afspraken hebben met name te maken met de hygiëne en de fysieke afstand.  

 
Wanneer meld je je af?  
 

 Je meldt je af bij gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten 
en/of koorts (boven de 380).  

 Meld je ook af als je in huis woont met iemand met de hierboven genoemde 
klachten. Je mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen 
klachten meer heeft. 

 Afmelden doen je ouders/verzorgers per e-mail via: scala.mw@penta.nl  
 Als je twijfelt of je wel of niet naar school mag komen, dan nemen je 

ouders/verzorgers contact op met je afdelingsleider. 
 
Vóór, tijdens en na de lessen  

 Voordat je naar school komt, was je thuis je handen.  
 Kom niet te vroeg naar school en houd ook op het schoolplein 1,5 meter afstand. Er 

zijn twee hekken open. Gebruik dus beide toegangshekken om opstopping te 
voorkomen. 

 Je fiets laat je, zoals gebruikelijk, achter in de fietsenstallingen. Ook hier geldt 
nadrukkelijk de 1,5 meter-regel! Eén van de conciërges geeft indien nodig 
aanwijzingen. 

 Afhankelijk van het lokaal waar je les hebt, maak je gebruik van de deuren 1, 2 of 3 
om de school binnen te komen en te verlaten: 

 
 

Als je les hebt in de lokalen A23 t/m A29 
Je komt via deur 2 (hoofdingang) naar binnen en je 
verlaat de school na afloop van je lessen via deur 1. 
 
Als je les hebt in de lokalen B5 t/m B16 en C5 t/m 
C13 
Je komt via deur 3 naar binnen en je verlaat de 
school na afloop van je lessen via deur 2. 

Als je les hebt in de lokalen B22 t/m B30 en C03, 
C21 t/m C31 
Je komt via deur 2 (hoofdingang) naar binnen en je 
verlaat de school na afloop van de lessen via deur 1. 

 



 In de gangen en op de trappen geldt eenrichtingsverkeer. Je loopt dus mee met de 
stroom en niet terug. De looproute wordt aangegeven door zwart/gele pijlen. 
Hierbij houd je te allen tijde voldoende afstand tot elkaar (1,5 meter).  

 Op je rooster kun je vinden in welk lokaal je les hebt. In deze periode wisselen de 
docenten die lesgeven in de onderbouw ieder uur van lokaal. De leerlingen van de 
onderbouw blijven alle uren in hetzelfde lokaal. Dit is in de bovenbouw helaas niet 
mogelijk, omdat leerlingen dan in wisselende samenstellingen zitten. Bij het maken 
van het rooster zal geprobeerd worden om het aantal lokaalwisselingen zoveel 
mogelijk te beperken.  

 Je tas en je jas neem je mee naar het lokaal. De kluisjes en de garderobe mogen 
niet gebruikt worden.  

 Je gaat meteen naar het juiste lokaal en je wacht niet op het schoolplein. In ieder 
lokaal staat een pompje met desinfecterende handgel, waarmee je voordat je gaat 
zitten je handen reinigt. 

 Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met allesreiniger 
en een papieren doekje en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.  

 De deuren staan open en ook de ramen van de lokalen staan zoveel mogelijk open.   
 Wanneer je een pauze hebt tussen de lesuren, blijf je in de ruimte waar je de lessen 

volgt. 
 Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet. Wanneer het niet anders 

kan, gebruik je het dichtstbijzijnde toilet, om onnodig lopen door het gebouw te 
vermijden. 

 De catering is gesloten.  
 Blijf ook buiten het gebouw niet wachten op elkaar, maar ga direct naar huis.   
 De schoonmaakdienst maakt regelmatig (o.a. in de pauzes en aan het einde van de 

dag) alle lokalen en trappenhuizen, inclusief leuningen, schoon. 

 
 
 

  
  
 


