
 

 

Corona   preventie   richtlijnen   en   maatregelen   IJBC   2020/2021  
 

  

Voorzorgsmaatregelen  

- Als  je  verkoudheidsklachten  (neusverkoudheid,  loopneus,  niezen,  keelpijn,  lichte  hoest)          

hebt   en   verhoging   vanaf   38   graden   is   het   advies   (RVIM)   om   thuis   te   blijven.  

- Hetzelfde  is  aan  de  orde  als  iemand  in  je  huishouden  verkoudheidsklachten  met  koorts              

en/of   benauwdheid   heeft.  

- Als   je   klachten   hebt,   laat   je   dan   testen.   Voor   het   maken   van   een   afspraak   bel   je   met  

het   landelijke   nummer   0800-1202.   Deze   test   is   gratis;   de   uitslag   is   na   24   tot   48   uur  

bekend.   Zie   ook:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen  

- Wanneer   je   positief   getest   bent   op   Corona,   informeer   je   school   en   blijf   je   thuis.  

- Wanneer  je  na  vakantie  terugkeert  uit  een  risicogebied,  informeer  je  school  en  geldt              

het   dringende   advies   om   10   dagen   in   thuisquarantaine   te   gaan.  

 

Hygiënemaatregelen  

- Bij   binnenkomst   handen   desinfecteren   met   de   pompen   die   in   de   school   zijn   geplaatst.   .  

- Regelmatig   20   seconden   je   handen   wassen   met   water   en   zeep.   

- Hoesten   en   niezen   in   de   binnenkant   van   de   elleboog.  

- Geen   handen   schudden.   

 

Ventilatie  

- De   mechanische   ventilatie   is   getest   en   voldoet   aan   de   norm.  

- De   ramen   in   de   lokalen/leerpleinen/kantoorruimtes   zijn   de   gehele   dag   geopend.   

- De  docent  zorgt  er  voor  dat  tijdens  elke  les  of  na  elk  uur  minimaal  10  minuten  de  deur                   

open   wordt   gezet   om   zo   extra   te   ventileren.  

 

Social   Distancing  

- Medewerkers  houden  onderling  en  naar  leerlingen  toe  1,5  meter  afstand  en  we             

spreken   elkaar    aan   als   we   zien   dat   dit   niet   nageleefd   wordt.  

- Ter  bescherming  van  de  medewerkers  is  in  de  school  belijning  aangebracht  en  zijn              

zones   gemarkeerd.   Binnen   deze   belijning   en   zones   komen   alleen   medewerkers.   

- De  leerlingen  gebruiken  verschillende  ingangen  en  trappenhuizen  om  naar  hun           

deelschool   te   gaan.   Hiermee   spreiden   we   de   drukte.  

- Onderbouw;  Leerlingen  komen  via  de  vooringang  naar  binnen  en  gaan  via  de             

brede   centrale   trap   naar   hun   deelschool.  
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- Middenbouw  en  bovenbouw  havo/vwo;  Leerlingen  komen  via  de  achteringang          

naar  binnen,  de  deelscholen  voor  deze  opleidingen  zijn  op  de  begane  grond.             

Wanneer  zij  boven  les  hebben  bij  kunst  of  science,  maken  zij  gebruik  van  het               

trappenhuis   aan   de   achterkant   van   school   (nieuw   in   gebruik   genomen)  

- Bovenbouw  vmbo/b/k;  Leerlingen  komen  via  de  vooringang  naar  binnen  en           

gebruiken  het  trappenhuis  van  de  sporthal  om  naar  deelschool  2b  op  de             

tweede   verdieping   te   gaan.   

- Bovenbouw  vmbo/t;  leerlingen  komen  via  de  vooringang  binnen  en  gaan  via  de             

centrale   trap   naar   deelschool   2a   op   de   tweede   verdieping.  

- De   linker   schuifdeur   bij   de   vooringang   is   alleen   bestemd   voor   volwassenen.   

- Leswissel;  Leerlingen  komen  voorafgaand  aan  de  docent  het  lokaal  binnen  en  verlaten             

als   eerste   het   lokaal.   

 

Afwezigheid   i.v.m.   Corona  

- Wanneer  een  leerling  niet  naar  school  kan  komen,  wordt  in  overleg  met  de  deelschool               

coördinator  en  de  coach  afspraken  gemaakt  over  de  voortgang  van  het  onderwijs.  Een              

vorm   van   onderwijs   op   afstand   kan   dan   de   oplossing   zijn.  
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