
Aan: alle leerlingen en hun ouders 
Datum: vrijdag 28 augustus 2020 
 
 
Betreft: Aanpassingen Corona-protocol 
 
 
Beste leerlingen en ouders, 
 
Met deze brief bericht ik jullie over hoe de start van het schooljaar is geweest en stel ik jullie op de 
hoogte van enkele verfijningen die we in het Corona-protocol hebben aangebracht. 

Eerste impressie 

We hebben nu vier dagen gewerkt met het protocol, en we zijn niet ontevreden. Dat wil niet zeggen 
dat er geen verbetering mogelijk is. We zien dat nog niet alle leerlingen zich er voldoende bewust van 
zijn dat ze echt 1,5m afstand moeten houden tot de medewerkers van de school. Ook moeten sommige 
leerlingen er nog aan wennen dat zij niet tegelijkertijd met de docent het lokaal mogen verlaten en dat 
ze echt moeten wachten op de “tweede bel.” We zien dat de 1,5 m afstand voor de brugklassers en 
hun docenten het aller moeilijkste is.  

Vrijwel alle docenten geven les op school. Ook vrijwel alle leerlingen zijn op school, slechts een beperkt 
aantal leerlingen blijft thuis. 

Aanvullingen op het Corona-protocol 

• Mondkapjes bij praktijkvakken: vanaf a.s. maandag nemen leerlingen verplicht een mondkapje 
mee in hun tas. Bij de zogenaamde praktijkvakken geldt de RIVM richtlijn van 1,5 m afstand 
tot de docent niet. Vanwege de aard van het vak, kan het nodig zijn dat de docent of onderwijs-
assistent dichtbij de leerling moet komen om een goede instructie te kunnen geven. Als dat 
het geval is, kan de docent of onderwijsassistent de leerlingen vragen om een mondkapje te 
dragen. Praktijkvakken zijn: Tna, Nat, Skn, Bio, Bvm, Muz, T&F en Ckv.  

• Ouders en overige bezoekers van buiten de school worden alleen op school ontvangen als een 
leidinggevende daarvoor toestemming heeft gegeven. Zij zijn vervolgens verplicht zich te laten 
registreren bij de receptie of het secretariaat. Zo blijven wij altijd op de hoogte wie er wanneer 
in het schoolgebouw is en met welk doel.  

Veel gestelde vragen door leerlingen 

Ik kan niet naar school. Kan ik de lessen op afstand volgen?  
Hier zijn we mee bezig. We willen een duidelijke afspraak hebben voor leerlingen en docenten. We 
verwachten in de loop van volgende week te communiceren hoe leerlingen die thuis zitten de lessen 
kunnen volgen.  

De docent is niet op school. Hoe volg ik de les? 
Als de docent niet op school is dan gaan de leerlingen in het aangegeven lokaal zitten. De docent of 
surveillant zal hen laten weten of en hoe de les te volgen is.  

Ik heb een broertje of zusje dat ziek is, wat doe ik dan? 
Als iemand in je huishouden ziek is dan blijf je thuis tot de uitslag van de test duidelijk is en/of hij 24 
uur klachtenvrij is. Zie het protocol van het RIVM.  

  



Hieronder is het geactualiseerde Corona-protocol te zien.   

Hartelijke groet, 
Hanneke Arpots, 
Rector NSG Groenewoud 

Aanvullende gedragsregels leerlingen (i.v.m. corona) 
 
Hygiëne en veiligheid in het gebouw 

De RIVM-richtlijnen zijn leidend, dat betekent:    
o Ik houd 1,5 meter afstand van de medewerkers van school. Medewerkers doen dat onderling ook. 
o Ik was/desinfecteer mijn handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dit doe ik 

in ieder geval bij binnenkomst van de school, als ik in het lokaal kom, en na toiletbezoek.  
o Ik schud geen handen. 
o Ik hoest en nies in mijn elleboog. 
o Ik zit niet aan mijn gezicht. 
o Ik neem een mondkapje mee naar school.  
o Tijdens praktijklessen draag ik een mondkapje als een medewerker daar om vraagt.  
Klachten  

Ik blijf thuis met de volgende (luchtweg) klachten:    
o Hoesten 
o Neusverkoudheid 
o Moeilijk ademen / benauwdheid 
o Bij verhoging of koorts 
o Plotseling verlies van reuk of smaak 
o Keelpijn 
Ik mag weer naar school als ik 24 uur klachtenvrij ben of wanneer de coronatest een negatieve uitslag 
heeft.  
Thuisblijfregels 

Ik blijf thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.  
Ik mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.  
Als ik gedurende de dag klachten ontwikkel (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of 
moeilijk ademen/benauwdheid, keelpijn of verlies van reuk/smaak) meld ik mij bij de afdelingsleider 
en ga naar huis. Mijn ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook mijn eventuele broers of 
zussen op de NSG Groenewoud worden hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. 
Als ik behoor tot een risicogroep kan ik worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing 
van mijn ouder(s)/verzorger(s) in overleg met mijn afdelingsleider. 
Als ik gezinsleden heb die tot de risicogroep behoren, kan ik worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. 
Dit is de beslissing van mijn ouder(s)/verzorger(s) in overleg met mijn afdelingsleider. 
Als ik Covid-19 gerelateerde klachten heb, verzoekt de school mij dringend om me te laten testen. Zie 
m.b.t. de instructies ook  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen  
Positief getest op Covid-19 

Als ik positief getest ben op Covid-19 moet ik tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de 
symptomen en uitzieken. Ik mag pas weer naar school als ik na deze 7 dagen ook 24 uur geen 
klachten meer heb. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels  
Als in mijn huishouden iemand positief getest is voor COVID-19, moet ik 10 dagen thuisblijven (in 
quarantaine). Ik kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.   
Quarantaine: Als ik terugkom uit een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat 
tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, ga ik 10 dagen in thuisquarantaine. 
Het in quarantaine gaan zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie. 
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