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Inleiding 
Het Metis is blij om leerlingen weer te kunnen verwelkomen na een periode van enkel onderwijs op 

afstand. De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat voorop, daarom volgen wij het 

protocol van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Hierin staan richtlijnen 

voor het veilig beperkt heropenen van middelbare scholen per 2 juni 2020. 

Ondersteunend personeel werkt hard om de schoolgebouwen voor te bereiden op het onderwijs met 

inachtneming van anderhalve meter afstand. Docenten schakelen tussen onderwijs op afstand en 

onderwijs op school. Ook van leerlingen en ouders verwachten we dat ze zich goed informeren over deze 

bijzondere situatie. Allereerst door de maatregelen thuis samen van begin tot eind goed door te nemen 

en goed voorbereid naar school te gaan. Leerlingen die zich niet aan de richtlijnen houden en anderen in 

gevaar brengen kunnen uitgesloten worden van de lessen op school. 

Aangezien de landelijke coronamaatregelen- en richtlijnen regelmatig veranderen kan het zijn dat dit 

protocol binnenkort weer moet worden aangepast. Ook als op school blijkt dat afspraken niet werken 

passen we deze aan. We informeren daar dan weer tijdig over. Op de website van het MML is altijd de 

meest recente versie van het protocol te vinden. Voor nu gaan we ervan uit dat dit protocol geldt tot aan 

de zomervakantie. Samen ronden we het schooljaar op een goede manier af. 

 
Belangrijke data 

• 2 juni: beperkte heropening Metis. 

• 23 juni: alle leerlingen vrij wegens een studiedag. 

• 25 juni: examenleerlingen leveren hun boeken in. Er volgt een mail met een inleverrooster. 

• 29 juni: niet-examenleerlingen leveren hun boeken in. Er volgt een mail met een inleverrooster. 

• 3 juli: alle leerlingen vrij, de zomervakantie is voor leerlingen begonnen. 

• Over andere belangrijke momenten in de laatste weken ontvang je apart bericht. 
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Algemene afspraken 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 

 
• Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 

volwassenen onderling en voor leerlingen onderling en ook buiten school. 

• We schudden geen handen. 

• We hoesten en niezen in onze elleboog. 

• We zitten niet aan ons gezicht. 

• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden volgens de 

richtlijnen van het RIVM. Wanneer i.i.g.: bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en 

na toiletbezoek. We gebruiken hiervoor water en zeep of desinfecterende gel. 

 
Instructie handen wassen volgens de richtlijn van het RIVM 
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Klachten en ziekte 
Conform de richtlijnen van het RIVM: 

 
• Iedereen met koorts vanaf 38°C blijft thuis. 

• Iedereen met de volgende symptomen blijft thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 
ademen/benauwdheid. 

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid of leerling koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid of de leerling ook thuis. Als iedereen binnen 

het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid/leerling weer naar school. Als 

iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling getest is voor COVID-19 en een 

positieve uitslag heeft, moet hij/zij wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra 

dagen thuisblijven. 

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten 

en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden 

hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of 

benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. 

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit 

geldt ook voor leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren. Hierover beslissen de 

ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Ouders melden het bij de deelschoolleider als ze 

hun kind thuis wensen te houden. De leerplicht blijft gelden, de leerling volgt de lessen dan 

volledig online. 

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s), conform het landelijk testbeleid. 

 
Algemeen 

• De kantine blijft gesloten. Leerlingen nemen eigen lunch en drinken mee en nuttigen dit in het 

lokaal. Etenswaren en drinken mogen niet onderling gedeeld worden. Ook raden we aan dat elke 
leerling een eigen flesje desinfecterende handgel meeneemt. 

• De kluisjes mogen niet gebruikt worden. Jassen en tassen houd je bij je. 

• Volg de instructies op van docenten en ondersteunend personeel. Zij zorgen ervoor dat iedereen 
voldoende afstand kan houden en dat de maatregelen duidelijk worden gecommuniceerd. 

• In het geval van een (brand)melding wordt de school ontruimd. In dit geval volgen we de reguliere 

vluchtroutes en gaat het belang van een spoedige ontruiming boven het handhaven van alle 

coronamaatregelen. 

• Te laat melden bij de administratie of receptie hoeft niet. De docent houdt in Magister het te laat 
komen bij. 
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• Docenten en andere medewerkers mogen zelf kiezen of ze een mondkapje dragen. Voor mensen 

die een mondkapje dragen gelden uiteraard dezelfde regels als voor de mensen die dat niet 
doen. 

 
Hygiëne in het schoolgebouw 

• Het Metis laat de toiletten vaker per dag schoonmaken. Ook worden contactpunten zoals deuren 
en kranen extra gereinigd. Vuilnisbakken worden vaker geleegd. 

• Per toiletruimte mag maximaal een leerling tegelijk naar binnen. 

• Deuren staan zo veel mogelijk open zodat we deze zo min mogelijk hoeven aan te raken. 

Probeer zo weinig mogelijk contact te maken met bijvoorbeeld leuningen. 

• De ramen staan zoveel mogelijk open om de lucht in het gebouw zo veel mogelijk te verversen. 
 
Activiteiten 

• Enkel het reguliere lesprogramma wordt gevolgd. Alle andere activiteiten zoals excursies en 
schoolreizen komen te vervallen. 

 
Groepsgrootte 

• De lokalen op het Metis zijn verschillend van grootte. Ongeveer een derde van alle leerlingen is 

aanwezig op school, gemiddeld 10 leerlingen per lokaal. 

• Om het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt 

van vaste groepssamenstellingen. Leerlingen krijgen zoveel mogelijk een vaste zitplek 
toegewezen en behouden die plek als zij op school zijn. 

 
In de leslokalen 

• De werkplekken staan op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar, met voldoende ruimte 

om op afstand naar de deur en/of de afvalbak te bewegen. 

• In elk lokaal liggen bij de ingang papieren doeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays 

(bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)). 

• Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de desinfecterende 
gel of spray. Docenten instrueren leerlingen hierover. 

• Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays 

(bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)), en herhalen dit bij het 

verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen 

(bijvoorbeeld de lokalen van het technasium en de Coderclass). Leermiddelen dienen bij gebruik 

door meerdere leerlingen of leerkrachten met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en 

zeep. 
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• De docent deelt zo min mogelijk spullen uit en loopt zo min mogelijk rond. 

• Leerlingen lopen zo min mogelijk rond. 

• In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van leerlingen 
heeft plaatsgevonden geleegd. 

• Na de laatste les draagt de docent er samen met de leerlingen voor dat tafels en stoelen zijn 
schoongemaakt en de stoelen op de tafels zijn gezet. 

 
Op de gang en in de pauze 

• Om de spreiding van leerlingen mogelijk te maken en de drukte op het schoolplein en in de 

fietsenstalling te verminderen hanteert het Metis verschillende begin- en eindtijden van lessen 
voor leerlingen en docenten. Daarmee wordt ook de druk op de publieke ruimte verlicht. 

• Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen via de hen aangewezen ingang en 
wachten niet op het schoolplein. 

• We nemen de noodtrappen in de nieuwbouw en de nooduitgang patio oudbouw in gebruik om 

eenrichtingsverkeer te kunnen creëren. 

• Op de gangen zijn ‘verkeersregelaars’: luister naar hun aanwijzingen! 
 
Vervoer 

• Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen 

gebruik te maken van het OV en dus op de fiets of lopend te komen dan wel zich te laten brengen 

en halen. Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden. 

• Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden ook opgeroepen om zoveel 

mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken. We 

verzoeken ouders per mail aan de deelschoolleider te laten weten als er voor hun kind(eren) 

geen andere optie dan het OV is. 

• Leerlingen houden tijdens het plaatsen van de fietsen anderhalve meter afstand. 

• Voor leerlingen van de Special Class die normaal gesproken met door de gemeente 

georganiseerd vervoer worden bedacht bedenkt dat gemeente een veilige manier van vervoeren. 

Hierover gaat het Metis niet. 

 
Ouders 

• Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in het 
schoolgebouw en op het plein. 

 
Zorg 

• Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan weer worden opgestart. 
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Kiem Montessori en bovenbouw mavo 

Aankomst en weggaan 
• Ingang via het blauw hek aan de voorzijde van het gebouw. 

• Er is eenrichtingsverkeer in het hele gebouw. Aangegeven met borden/stoelen/tafels en 
wegwijzers. 

• Desinfectiezuilen bij de ingang. Graag je handen desinfecteren bij binnenkomst. 

• Uitgang via het grijze hek aan de linker voorzijde van het gebouw. 

• Volg de borden/pijlen naar het klaslokaal. 
 
 
Algemeen voor locatie TOS 

• Leerlingen krijgen een vaste plek en eigen schoonmaakspullen. 

• Tot aan de zomervakantie zijn er alleen lessen op de TOS, er wordt niet gependeld naar de 
Mauritskade. 

 

De lessen van Kiem Montessori 
• De Kiemleerlingen krijgen allemaal met hun klas één dag per week les op school: coaching en 

biologie in de tuin. Deze lesdag op locatie start om 9.00 uur en eindigt om 13.30 uur. De klas die 

op school les heeft wordt verspreid over de lokalen zodat voldoende afstand kan worden 

gehouden. De overige lessen volgen de Kiemleerlingen online. 

• Het rooster bevat een lesuur van zestig minuten waarvan een kwartier pauze aan het einde van 

de les. 

• De lessen worden achter elkaar in het rooster weergegeven. De nieuwe pauzes zijn in het lesuur 

verwerkt. 

• Om de twee pauzes mag een deel van de leerlingen buiten pauzeren, uitsluitend op het 

schoolplein en met in achtneming van anderhalve meter afstand. De coach of docent van die 

groep gaat met hen mee naar buiten. 

 

De lessen van 3 mavo 
• De voorexamenklassen komen elke dag op school verspreid over de lokalen. 

• 3mh2 pauzeert de eerste vijftien minuten van de les, 3mh2 pauzeert de laatste vijftien minuten. 

• Op de tafels voor leerlingen van de bovenbouw komt een naamsticker. 

• 3mh1 start om 08.30 uur en is om 13.15 uur klaar. 

• 3mh2 start om 08.45 uur en is om 13.30 uur klaar. 
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Locatie Mauritskade 

Aankomst en weggaan 
• De looproutes zijn aangegeven met borden/stoelen/tafels en wegwijzers. 

• Desinfectiezuilen bij de ingang. Graag je handen desinfecteren bij binnenkomst. 
 
 
Algemeen voor locatie Mauritskade 

• Neem je laptop en eventueel headset/oortjes mee. En de boeken die je nodig hebt die dag. 

• De kantine zal niet open zijn dus neem voldoende eten en drinken mee. 

• De LO-lessen zullen volgens het rooster gegeven worden maar vinden plaats in een gewoon 
lokaal en hebben een andere invulling. 

 
Onderbouw havo/vwo 

• Alle klassen van de onderbouw worden verdeeld in drie groepen. Daarbij hebben we gekeken 

naar leerlingen met hetzelfde profiel. We kunnen echter geen rekening houden met vrienden en 

vriendinnen. Zoals het nu ingedeeld is, blijft het tot aan de zomervakantie. De leerlingen houden 

zich aan hun vaste groep en vaste lokaal. 

• De groepen worden om de beurt op school verwacht. Met deze verdeling hebben we steeds een 

derde van de onderbouwleerlingen op school. Er zitten dus maximaal tien leerlingen in een 

lokaal. Zo kunnen we anderhalve meter afstand van elkaar houden. De andere klasgenoten 

volgen dezelfde les maar dan vanuit huis. 

• We blijven de lessen via Microsoft Teams en op basis van het nu geldende 40-minuten rooster 

doen. Verschil is dat een deel van de leerlingen op school kan zijn en contact kan hebben met 
medeleerlingen en docenten. 

• Leerlingen krijgen een overzicht in welke groep ze zitten en op welke dagen ze op school 

verwacht worden. De klassen hebben een vast lokaal waar de lessen in gegeven zullen worden. 

Alleen de docenten wisselen van lokaal. Leerlingen kunnen natuurlijk wel naar de wc maar in de 

pauzes blijven ze in het lokaal. 

• Na aankomst op school meteen door naar het vaste lokaal via de snelste route. Iedereen houdt 

zich aan de aangegeven routing en luistert naar de aanwijzingen die gegeven zullen worden. 

• De dagen waarop de leerlingen op school verwacht worden wisselen per week. Dat is een beetje 

lastig maar heeft als groot voordeel dat ze al hun docenten in ieder geval een of meerdere keren 

zien en spreken. Het schema moet dus goed bestudeerd worden. 
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Wat betreft het binnenkomen: we verwachten 

• eerstejaarsleerlingen tussen 8.15 uur en 8.25 uur via de ingang fietsenkelder of via de officiële 
ingang aan het park 

• tweedejaarsleerlingen tussen 8.25 uur en 8.35 uur via de ingang fietsenkelder of via de officiële 
ingang aan het park. 

• derdejaarsleerlingen tussen 8.35 uur en 8.45 uur via de ingang fietsenkelder of via de officiële 
ingang aan he park. 

 
Voor het weggaan geldt dat leerlingen het noodtrappenhuis gebruiken: 

• eerstejaarsleerlingen tussen 13.00 uur en 13.10 uur. 

• tweedejaarsleerlingen tussen 13.10 uur en 13.20 uur. 

• derdejaarsleerlingen tussen 13.20 uur en 13.30 uur. 
 

De herkansingen voor de toetsweek van de 3ejaars zullen plaatsvinden op 18 en 19 juni. Informatie over 

aanmelden en organisatie volgt. 

 
In de week van 29 juni vinden er geen lessen meer plaats. Op maandag en dinsdag zijn de 

rapportvergaderingen. De rapporten zullen deze laatste week met de leerlingen meegegeven worden of 

per post worden verstuurd. De revisievergadering is op woensdag 1juli. Coaches en mentoren zullen 

proberen in deze week met hun klas een slotbijeenkomst te plannen, vanzelfsprekend met inachtneming 

van de voorzorgsmaatregelen. 

Op maandag 29 juni kunnen de leerlingen hun boeken inleveren. Informatie hierover volgt. 
 
Bovenbouw havo/vwo 
 
2, 3 en 4 juni 
We verwachten alle leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo op school volgens het 40-minutenrooster. De 

klassen zullen verdeeld worden over verschillende lokalen en er zullen maximaal tien leerlingen in een 

lokaal van gemiddelde grootte passen. In grotere lokalen kunnen er dus meer leerlingen zitten, maar we 

zorgen voor de gepaste afstand van anderhalve meter. 

 
De docenten zullen over het algemeen een instructie geven via Microsoft Teams. Daarna gaan ze van 

lokaal naar lokaal om vragen te beantwoorden, terwijl de leerlingen in de klas blijven. We koppelen 

zoveel mogelijk meerdere docenten aan de klassen. Dit zijn over het algemeen docenten die nu geen 

examenklassen meer hebben, onderwijsassistenten, LO- docenten en de deelschoolleider. 
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Deze dagen kunnen leerlingen zich verder voorbereiden op de toetsweek door de docenten vragen te 

stellen en zelfstandig te werken in de klas. Het allerbelangrijkste van het leskrijgen op school vinden we 

de sociale component: elkaar weer in het echt zien en spreken. 

 

5 juni t/m 12 juni: toetsweek 
Het rooster heb je al ontvangen. Alle toetsen zijn in de middag vanaf 14.00 uur omdat de 

onderbouwleerlingen dan niet meer op school zijn. De toetsen liggen klaar op de tafels in een mapje. Als 

de leerling klaar is dan doet hij/zij de toets in het mapje en verlaat het lokaal. De surveillant haalt de 

toetsen op als alle leerlingen weg zijn. 

 

15 t/m 19 juni: profielwerkstukdagen en workshops 
De profielwerkstukdagen zijn voor alle 4-havo- en 5-vwo-leerlingen. Het profielwerkstuk (PWS) is 

onderdeel van het combinatiecijfer in het eindexamenjaar. In deze week gaan de leerlingen zich 

oriënteren op en verdiepen in hun onderwerp en onderzoeksvraag. Ze zullen ook veel informatie krijgen 

over Apprentice, het programma waarin ze hun PWS gaan uploaden. Docenten zijn aanwezig om de 

leerlingen verder te helpen en hun onderzoeksvraag scherp te krijgen. Soms zullen we met filmpjes 

werken om bepaalde instructies te geven. De leerlingen werken over het algemeen in duo’s aan hun 

PWS. Ook hier zullen we zorgen dat zij ook gespreid van elkaar en op anderhalve meter kunnen werken. 

 
Voor 4-vwo-leerlingen worden er workshops georganiseerd voor kleine groepen. Hierover volgt nog meer 

informatie. 

 
29 en 30 juni: rapportvergaderingen 
Bovenbouwleerlingen zijn vrij. 


	Algemene afspraken
	Instructie handen wassen volgens de richtlijn van het RIVM
	Klachten en ziekte
	Algemeen
	Hygiëne in het schoolgebouw
	Activiteiten
	Groepsgrootte
	In de leslokalen
	Op de gang en in de pauze
	Vervoer
	Ouders
	Zorg
	Kiem Montessori en bovenbouw mavo
	Aankomst en weggaan
	Algemeen voor locatie TOS
	De lessen van Kiem Montessori
	De lessen van 3 mavo

	Locatie Mauritskade
	Aankomst en weggaan
	Algemeen voor locatie Mauritskade

	Onderbouw havo/vwo
	Bovenbouw havo/vwo
	2, 3 en 4 juni

