Velsen-Zuid, 18 augustus 2020

Betreft: instructie rondom corona

Beste leerlingen,
Het is fijn dat we aan het begin van het nieuwe schooljaar de lessen op school weer kunnen
hervatten. Er is echter nog alle reden om zeer voorzichtig te zijn. Leerlingen hoeven geen 1,5
meter afstand meer van elkaar te houden, maar wel van de docenten en andere medewerkers
van de school. We zullen op school zeer nauwlettend omgaan met de voorschriften van het
RIVM en de risico’s op besmetting tot het minimum proberen te beperken. We vragen je dan
ook met klem om je verantwoordelijkheid te nemen om anderen, zowel op school als thuis,
niet in gevaar te brengen. Daarom zijn vanaf het nieuwe schooljaar de volgende regels van
kracht.
Algemene regel: als je de veiligheid van anderen in gevaar brengt, dan word je naar huis
gestuurd.
Naar school
1.
Kom zoveel mogelijk op de fiets (brommer/scooter) of lopend naar school.
2.
Indien je gebruik maakt van de pont, houd er dan rekening mee dat je een mondkapje
draagt. De capaciteit van de pont is beperkt, het kan zijn dat je niet direct met de pont
meekunt maar dat je één afvaart extra zult moeten wachten. Dit is echter geen geldige
reden om te laat op school te zijn.
3.
Mocht je eerder op school zijn dan voor de aanvang van de les, dan wacht je buiten of
in de pauzeruimte totdat de bel gaat.
Binnen de school
4.
Bij binnenkomst van de school reinig je je handen. Aan het eind van elke les reinig je je
tafel met behulp van de beschikbare ontsmettingsmiddelen. Dat doe je vóórdat de bel
gaat.
5.
Houd altijd 1,5 meter afstand van personeelsleden.
6.
Vermijd ook onderling zoveel mogelijk fysiek contact.
7.
Volg de hygiëneregels zoals die door het RIVM worden geadviseerd, d.w.z.: was je
handen regelmatig, schud geen handen, hoest en nies aan de binnenkant van je
elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en raak je gezicht niet aan.
8.
Het is verboden om in de pauzes in gangen aanwezig te zijn. Direct nadat de bel gaat,
verlaat je het lokaal en ga je direct naar de pauzeruimte. De pauzeruimten zijn: de
aula, het auditorium of buiten. Leerlingen uit klas 1 en 2 gaan bij droog weer in principe
naar buiten.
9.
Je verlaat de pauzeruimte pas als de eerste bel gaat, je gaat dan direct naar je
klaslokaal.
10. Voor verplaatsingen in de gangen zijn, voor leerlingen, paarse looplijnen aangebracht.
Je volgt deze paarse lijn.
11. De grote pauze wordt in tweeën gesplitst. Leerlingen die het vijfde uur les hebben op de
begane grond hebben pauze ná het vierde lesuur, de leerlingen die het vijfde uur les
hebben op de eerste verdieping hebben pauze ná het vijfde lesuur.
12. Vragen stellen aan de docent doe je tijdens de les en niet na afloop van de les.
13. Voor practica gelden aanvullende maatregelen. Deze worden toegelicht in de klas.
14. Kom niet aan elkaars spullen en wissel geen eten of drinken uit met elkaar.
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Thuisblijven en testen
15. Indien je op Corona-gelijkende klachten hebt moet je thuisblijven en neem je contact op
met de leerjaarcoördinator. Indien je tot een risicogroep behoort kun je thuisblijven,
ook in dat geval neem je contact op met de leerjaarcoördinator.
16. Indien je op vakantie bent geweest in een gebied waar code oranje of rood geldt, of in
een land of gebied dat tijdens de vakantie is gewijzigd van code geel in code oranje of
rood, dien je bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Laat je eerst testen
voordat je naar school komt. Neem in dat geval ook contact op met de
leerjaarcoördinator.
Op de volgende pagina vind je een drietal situatieschetsen (paarse loopbaan, conciërgeloge
en voorbeeld klaslokaal).
Namens de schoolleiding,

Irma Kallenbach, conrector
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