In de klas
We zorgen voor voldoende ventilatie. Tijdens een lesuur staat de deur zoveel mogelijk open. De
ramen staan ook open. Kleed je daarom warm aan.
Naast de deuropening hangt een dispenser, handen worden regelmatig ontsmet.
Je houdt 1,5 meter afstand tot je docent.

In de school
Rust in de school is belangrijk, zeker nu de deur van een lokaal open staat. Wanneer je een tussenuur
hebt ga je naar de Aula, Grand Café of de centrale hal. Hiermee help je je medeleerlingen en
docenten.
Zelftesten
Bij de receptie zijn zelftesten af te halen. Het advies is om dit twee keer in de week te doen. Een
kleine moeite, maar enorm belangrijk. Om dit te stimuleren worden in de onderbouw regelmatig
zelftesten aan de klas uitgedeeld.

Klachten/ Quarantaine
Wanneer je klachten1 hebt die passen bij een corona-besmetting blijf je thuis. Je laat je dan zo snel
mogelijk testen door de GGD.
Als je positief getest bent informeer je school en ga je in quarantaine.
Dit doe je ook als een huisgenoot positief test op corona.

Afstandsonderwijs
Als je thuis moet blijven vanwege klachten of quarantaine is dat vervelend. Je docent is tijdens de les
druk bezig met je klasgenoten en kan zich niet speciaal richten tot jou. Wel zorgt hij/zij dat je weet
wat je kan doen via b.v. een studiewijzer. Daarnaast is er vaak de mogelijkheid om via Google Meet
toch mee te kijken/luisteren.
Docent in quarantaine
Als je docent (in quarantaine b.v.) les op afstand geeft, doet hij/zij dit via Google Meet. Je hebt je
camera aan en doet mee met de les. We proberen om iemand tijdens de les te laten surveilleren,
maar dit is niet altijd mogelijk. We vertrouwen erop dat je je mede verantwoordelijk voelt voor
lessen en er uit haalt wat erin zit.
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Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) hoesten, plotseling verlies van reuk
en/of smaak (zonder neusverstopping), benauwdheidsklachten, verhoging of koorts.
Alle maatregelen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de VO-raad vs 22-11-2021

