
 

Protocol leerlingen – school met Corona richtlijnen 

Voorbereiding op een schooldag 

Voel jij of een van je gezinsleden zich niet lekker meld je dan af op de gebruikelijke manier. 

 

Welke klachten horen bij Corona: 

• Leerlingen met de volgende (luchtweg)klachten blijven thuis en nemen (net als bij een 

verzuimmelding) contact op met de mentor of het secretariaat: 

- Neusverkoudheid 

- Hoesten 

- Moeilijk ademen/benauwdheid 

- Koorts boven 38°C  

- Plotseling smaak-/reukverlies. 

 

Onderweg naar school: 

• Kom op de fiets naar school.  

• Vertrek niet te vroeg vanuit huis! Zorg dat je ongeveer 5 min. voor de les op school bent. 

• Zorg dat je warme kleren bij je hebt. De lokalen moeten regelmatig tussendoor geventileerd worden. 
 

Aankomst op school (je komt hier pleinwacht tegen) 

• 5 minuten voordat je les start ben je op school  

• Zet je fiets in de fietsenstalling 

• Houd 1,5 meter afstand van docenten en overige medewerkers van Accent 

• Als de bel gaat, ga je meteen de klas in. 

• Als je de klas binnenkomt, maak je jouw tafel schoon. 

•  

 

Tijdens de lesdag 

• Was je handen bij binnenkomst en verlaten van het lokaal 

• Blijf op je werkplek 

• Steek je hand op als je een vraag hebt 

• Wassen we onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.  

Wanneer? In ieder geval: bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek 

• Schudden we geen handen 

• Hoesten en niezen we in onze elleboog  

• Zitten we niet aan ons gezicht 

• Indien je met de schoolbus weggaat, is het verplicht een mondkapje te dragen. 

 

Pauze 

• De OB en BB pauzes zijn op andere tijden. 

• De kantine is op maandag t/m woensdag weer open. 

• De automaten blijven gesloten. 

• Houd 1,5 meter afstand van de docenten. 

 

Praktijkvakken 

• Loop samen met je mentor naar de praktijkvakken 

• Ga naar het toilet in overleg met je mentor 

• Maak de gebruikte materialen schoon 
 

Na de schooldag 



 

• Maak je tafeltje en stoel schoon 

• Loop met je mentor mee naar buiten en verlaat gelijk het schoolplein 

• Was je handen als je thuiskomt 

 


