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Inleiding 
Sinds de zomervakantie zijn de scholen voor voortgezet onderwijs weer helemaal open en daar zijn we 

blij mee. De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers blijft vooropstaan en we volgen het 

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

voor het volledig openen van middelbare scholen per 1 juli 2020. 

We verwachten van ouders en leerlingen dat ze zich goed informeren over de nieuwe 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. 

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. 

 

Wijzigingen protocol ten opzichte van de vorige versie d.d. 19-8-2020 
Plotseling verlies van reuk en smaak is in deze nieuwe versie toegevoegd als symptoom waarbij je thuis 

moet blijven. Dit symptoom noemde het RIVM altijd al, maar is per abuis niet in eerdere versies van ons 

protocol terechtgekomen. 

 
Van leerlingen/personeelsleden met klachten verlangt de school dat zij zich laten testen op Corona door 

de GGD conform het landelijk testbeleid, door zo snel mogelijk een afspraak te maken via 0800-1202. In 

de eerdere versies vermeldde ons protocol dat er “zo mogelijk op Corona getest kon worden”, maar het 

testen bij klachten is nu dus een dringend verzoek. Op deze manier dragen we bij aan een efficiënte 

indamming van de verspreiding van het virus en draagt dit bij aan de veiligheid op onze school. 

 
Toegevoegd is informatie over omgaan met een testuitslag van de leerling/medewerker zelf of diens 

gezinsleden/huisgenoten en informatie over thuisblijven in geval van besmetting of quarantaine. 

 
Ramen en deuren staan zoveel mogelijk open, maar tocht worden deuren gesloten. De GGD stelt dat 

luchtstromen voorkomen moeten worden. 
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Algemene afspraken 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 

 
• Per 1 juli 2020 is de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs te 

vervallen. Tussen onderwijspersoneel en leerlingen, en tussen onderwijspersoneel onderling blijft 
de 1,5 meter wel gehandhaafd. 

• We schudden geen handen. 

• We hoesten en niezen in onze elleboog. 

• We zitten niet aan ons gezicht. 

• We wassen of desinfecteren 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. 

• Het is niet toegestaan in groepsverband te zingen of te schreeuwen op school. 
 
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, plotseling verlies van reuk of smaak. 

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid of leerling klachten heeft en/of in afwachting 

is van de uitslag van een coronatest, maar geen koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten 

heeft, dan kan de leerling/medewerker zonder coronagerelateerde klachten gewoon naar school. 

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

en/of moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak) gaat de leerling naar 

huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Meldt de leerling zich af met koorts en/of 

benauwdheidsklachten, dan worden ook eventuele broers of zussen 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 om deze redenen thuis wensen te houden. Bij langdurig thuisblijven van de leerling 

treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. De docent geeft niet op 

hetzelfde moment afstandsonderwijs en fysiek onderwijs. 

• Van leerlingen/personeelsleden met klachten verlangt de school dat zij zich laten testen op 

Corona door de GGD conform het landelijk testbeleid, door zo snel mogelijk een afspraak te 

maken via 0800-1202. 

 
Omgaan met een testuitslag 
Is de leerling/medewerker negatief getest op corona? 
Dan kan de leerling/medewerker weer naar de schoollocatie komen, net als vroeger bij milde klachten. 

Wellicht leidt dat tot enig onbegrip bij de collega’s/klasgenoten, maar formeel is een negatieve uitslag 

geen belemmering voor terugkeer naar de leer-/werkplek, tenzij je ziek bent (maar geen corona dus). 

Indien de klachten aanhouden, kan de leerling/medewerker zich voor de zekerheid nogmaals laten 

testen. 

 
Is de leerling/medewerker positief getest op corona? 
Dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/COVID-19- 

bco 

Is er 1,5m afstand in acht genomen? Dan is er geen reden voor de GGD om betrokkenen met 

wie de coronapatiënt in contact geweest is te benaderen. 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
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Is 1,5m afstand niet in acht genomen? Dan volgen twee opties. 

1. Betreft het een besmette medewerker? Dan gelden 14 dagen quarantaine voor contacten die 

langer dan 15 minuten duurden of omstandigheden met een hoog risico van minder dan 

15 minuten (bv hoesten in het gezicht, zoenen). 

2. Betreft het een besmette leerling? (Leerlingen hoeven immers geen 1,5m afstand te bewaren). 

Dan bepaalt de GGD aan de hand van de intensiteit en frequentie van het contact in de klas 

welke klasgenoten wel en niet in quarantaine hoeven. Bv: beste vrienden wel, overige 

klasgenoten niet. 

 
Thuisblijven in geval van besmetting of quarantaine 

Een leerling/medewerker die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start 

van de symptomen en uitzieken (isolatie). De medewerker/leerling mag pas weer naar school als hij/zij na 

deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels. 

 
Als iemand in het huishouden van de medewerker/leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 

14 dagen thuisblijven (quarantaine) (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact 

met deze persoon nog ziek kunnen worden). De medewerker/leerling kan weer naar school als iedereen 

in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. 

 
Ouders die met hun kinderen naar een land of gebied reizen waar code geel tijdens het verblijf code 

oranje of rood wordt, worden dringend geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Het 

in quarantaine gaan zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie. Deze quarantaine geldt 

uiteraard ook voor medewerkers. 

 
Werken en leren op afstand 

Scholen bekijken per leerling de mogelijkheden voor thuiswerk gedurende de quarantaineperiode. Echter, 

de docent geeft niet, zoals eerder in de onderbouw wel het geval was, op hetzelfde moment fysiek 

onderwijs en afstandsonderwijs. 

https://lci.rivm.nl/leefregels.
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Algemene afspraken in het schoolgebouw 
• Bij binnenkomst wassen/desinfecteert iedereen zijn handen volgens de richtlijnen. Bij de 

ingangen staan desinfectiezuilen, in de lokalen zijn pompjes desinfectiegel aanwezig. 

• Het personeel houdt onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de leerlingen. 

• Volg de instructies op van docenten en ondersteunend personeel. Zij helpen de medewerkers en 

leerlingen voldoende afstand te houden en zorgen dat de maatregelen duidelijk worden 

gecommuniceerd. 

• Bij te laat komen gelden de reguliere afspraken volgens het geldende verzuim- en 
afwezigheidsprotocol. 

• Leerlingen, docenten en andere medewerkers mogen zelf kiezen of ze een mondkapje of 

gelaatsbescherming dragen. Voor mensen die een mondkapje dragen gelden uiteraard dezelfde 

regels als voor de mensen die dat niet doen. 

 
Hygiëne in het schoolgebouw 

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

• De ventilatiesystemen in de schoolgebouwen van het MML voldoen aan de vereisten die het 

RIVM stelt en staan onder controle. De ramen staan zoveel mogelijk open om de lucht in het 

gebouw zoveel mogelijk te verversen. Houd hier rekening mee door je warm genoeg te kleden! 

Mocht het buiten echt te koud worden om de ramen open te laten, dan worden de lokalen zoveel 

mogelijk gelucht tussen de lessen door, door de ramen en deuren open te zetten om te spuien. 

Bij tocht worden deuren gesloten, de GGD stelt dat luchtstromen voorkomen moeten worden. 

• 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. 

 
Activiteiten 

• Voor groepsactiviteiten zoals reizen en excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de 

overheid voor bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. Ook tijdens excursies en reizen 

moeten de afstandsregels en hygiënemaatregelen in acht worden genomen. 

 
In de leslokalen 

• Leerlingen gaan bij aankomst ’s morgens en na de pauzes direct het lokaal in en blijven dus niet 
meer op de gang wachten tot de docent er is. 
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• De werkplekken van de leerlingen staan op minimaal anderhalve meter afstand van de 

docentenwerkplek. De docentenwerkplek is voorzien van een perspex scherm waar de 

leerlingen achter dienen te blijven. 

• 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. 

• Docenten en ander onderwijspersoneel 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. 

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

• De docent zorgt dat de les vijf minuten voor het einde van het lesuur is afgerond en 

vertrekt vijf minuten eerder dan de leerlingen. De klas vertrekt bij einde lesuur en laat de 

deur open voor ventilatie. 

• 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. 

• Binnen en buiten LO is per 1 juli ook weer mogelijk. De basisregel van 1,5 meter afstand 
tussen het personeel en de leerling moet wel worden gehandhaafd. 

 
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. 

• 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. 

 
Ouders 

• Oudergesprekken vinden online of telefonisch plaats, of worden ingepland op school op een 

rustig moment of in kleine groepen. Er moet ook hier anderhalve meter afstand worden 

gehouden tussen het personeel en de ouder(s) /verzorger(s). Alleen als dat goed lukt kunnen 

afspraken met ouders weer op school plaatsvinden, uiteraard ook met inachtneming van alle 

hygiënevoorschriften. 
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• Ouders/verzorgers mogen de school alleen op afspraak betreden. Ouders kunnen worden 

uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken of vieringen) met het strikt toepassen 
van triage en de inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.. 

 
Zorg 

• Zorgverlening in de school, door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp, is per 2 juni weer opgestart. 
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