
 
 
 

PROTOCOL 
ANDERHALVE METERSCHOOL 
MELANCHTHON BERKRODEN 

 
BASIS 
Vanaf 2 juni volgen de leerlingen van 1 BL/LWOO en 2 BL/LWOO 50% van de tijd fysiek onderwijs en 50% digitaal 
onderwijs. De overige groepen en leerjaren volgen 33,3% van de tijd fysiek onderwijs en 66,6% digitaal onderwijs. 
 
 

 
I ALGEMEEN 
1 Algemene RIVM richtlijn 

Veiligheidsrisico’s 
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor onderwijssetting. 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

§ Tussen leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden 
§ Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 

bewaard worden 
§ Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard 

worden 
§ Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) 

hebben. 
2 Fysiek contact § Leerlingen én personeelsleden houden zoveel mogelijk anderhalve meter 

afstand van elkaar 
§ In geval van een calamiteit draagt het desbetreffende personeelslid 

beschermingsmiddelen zoals een b.v. mondkapje en handschoenen. 
§ Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten 

minste 20 sec. 
§ Er worden geen handen geschud 
§ Hoesten/niezen in de elleboog. 
§ Niet aan je gezicht zitten. 

3 Hygiënemaatregelen Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM 
zoveel mogelijk worden nageleefd. 
 
Bij de ingang, bij elk toilet en in elk lokaal 

§ Desinfecterende handgel 
§ Oppervlaktesprays.  
 

In elk lokaal staan doorzichtige scheidingsschermen voor het bord en bureau van de 
docent. 
 
Het gehele team en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
hygiënemaatregelen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze 
hygiënemaatregelen ligt bij de directie. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

§ Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het 
RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. 

§ Personeelsleden hoeven geen persoonlijke beschermingsmiddelen te 
dragen tenzij anders wordt voorgeschreven. 
 



 
4 Hygiëneregeling 

leermiddelen 
 

§ Werkplek van leerling en docent dienen voor en na gebruik ontsmet te 
worden door de desbetreffende docent, de docent heeft een eigen fles 
hiervoor; 

§ Leerlingen en personeelsleden lenen geen leermiddelen van en aan elkaar. 
§ Personeelsleden delen zo min mogelijk materiaal uit. 

5 Schoonmaak Dagelijks intensieve schoonmaak door Asito. 

II AANWEZIGHEID VAN LEERLINGEN OP SCHOOL EN LESAANBOD 
1. Focus De leerlingen van 1 BL/LWOO en 2 BL/LWOO volgen 50% van de tijd fysiek 

onderwijs en 50% digitaal onderwijs.  
De overige groepen en leerjaren volgen 33,3% van de tijd fysiek onderwijs en 66,6% 
digitaal onderwijs. 
We werken volgens het inschuifrooster (30 min per les i.p.v. 40 minuten).  
 

2. Aanwezigheid van 
leerlingen op school en 
lesaanbod 

In de school is ongeveer een derde van de leerlingen aanwezig om zodoende zoveel 
mogelijk ruimte tussen de leerlingen en personeelsleden te creëren.  
Daarbovenop mogen leerlingen die gebruik maken van noodopvang aanwezig zijn 
(leerlingen van ouders in cruciale beroepen en leerlingen uit kwetsbare groepen).  
 
Alle leerlingen van een klas/lesgroep volgen les volgens het rooster: op school of 
thuis via hun device via teams 
 
 
Specifiek: 

§ 1 BL/LWOO en 2 BL/LWWOO worden in tweeën gesplist: een groene-groep 
en een rode-groep 

§ De overige groepen worden in een oranje-groep, paarse-groep en een 
blauwe-groep gesplitst 

§ De groene-groep BL/LWOO: les op ma/wo/vr in de eerste week en di/do in 
de tweede week 

§ De rode-groep BL/LWOO: les op di/do in de eerste week en ma/wo/vr in de 
tweede week 

§ De oranjegroep: les op ma/do in de eerste week, di/vr in de tweede week 
en wo in de derde week 

§ De paarse-groep: les op di/vr in de eerste week, wo in de tweede week en 
ma/do in de derde week 

§ De blauwe-groep: les op wo in de eerste week, ma/do in de tweede week 
en di/vr in de derde week 

 
Om ervoor te zorgen dat leerlingen gespreid aankomen op school start maximaal de 
helft van de klassen op hetzelfde uur. 
 
De indeling van de groepen worden naar de ouders en leerlingen gecommuniceerd. 
 
 



 
3. Consequenties voor 

lestijd 
§ De leerlingen krijgen de maximaal een derde van hun reguliere 

onderwijstijd aangeboden op school; de rest krijgen zij tegelijkertijd digitaal 
aangeboden m.u.v. de praktijkvakken. 

§ Flesje water is tijdens de les toegestaan. 
§ We werken met een verkort rooster van 30 minuten zodat leerlingen niet 

de gehele dag in het lokaal of achter Teams hoeven te zitten.  
 
Lesuur 1 08.30 – 09.00 
Lesuur 2 09.00 – 09.30 
Lesuur 3 09.30 – 10.00 
Lesuur 4 10.00 – 10.30 
Lesuur 5 10.30 – 11.00 
Pauze.     11.00 – 11.15    
Lesuur 6 11.15 – 11.45 
Lesuur 7 11.45 – 12.15 
Lesuur 8 12.15 – 12.45 
Lesuur 9 12.45 – 13.15 
 

 
4. Consequenties voor 

aanbod 
Er geldt een gereduceerd onderwijsaanbod:  

§ Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet 
door; 

§ De vakken muziek, beeldende vorming, wp, denp en lo worden alleen op 
school gevolgd en niet digitaal op afstand. Deze vakken zorgen voor een 
aangepast programma, m.u.v. van lo, zodat het zoveel mogelijk in het vaste 
theorielokaal gegeven kan worden. De lessen lo vinden zo veel mogelijk 
buiten op het sportveld plaats. 

§ De overige vakken hebben door de beperkte contacttijd een aangepast 
programma, voornamelijk gericht op de verplichte eindtermen. 
 

5. Consequenties voor les 
op afstand 

§ De fysieke theorieles wordt door de andere groep leerlingen digitaal thuis 
gevolgd via teams; 

§ Bij de vakken muziek, beeldende vorming, wp, denp en lo wordt er geen 
digitale aanwezigheid verwacht. Leerlingen maken tijdens deze uren hun 
huiswerkopdrachten. 

§ Van 14.00 tot 15.00 uur kunnen de leerlingen vanuit huis vragen stellen 
aan de docent waar ze die dag online les van gehad hebben. 
 

6. Toetsingen Tussen 2 juni en het einde van het schooljaar wordt aangepast getoetst; d.w.z.: 
§ Digitaal als dan kan; 
§ De kernleerstof wordt getoetst; dat houdt in dat bepaalde onderdelen niet 

los getoetst worden (aangepast PTO); 
§ Het schoolexamendossier van leerjaar 3 wordt aangepast. CKV en DenP 

gaan naar leerjaar 4, maatschappijleer krijgt een eindtoets in de toetsweek. 
De inspectie wordt van de wijzigingen op de hoogte gebracht. 

Inhaalwerk 
§ Oud inhaalwerk (van voor maart) wordt, indien noodzakelijk, op een aantal 

inhaalmomenten ingehaald.  
Toetsweek 

§ Vanaf eind juni vindt er een aangepaste toetsweek plaats; 
§ Elk theorievak mag maximaal 1 schriftelijke toets afnemen van 40 minuten; 
§ Maximaal 2 toetsen per dag 



 

  

§ Leerjaar 1 het 1e en 2e uur, leerjaar 2 het 4e en 5e uur, leerjaar 3 het 7e en 
8e uur 

§ Daarbij wordt wederom het principe van gehanteerd; maximaal 9 / 10 
leerlingen in 1 lokaal 

7. Ondersteuning van 
leerlingen door 
(externe) professionals 
in de school 

§ Personen (SMW, IB, RT, MOB, LPA, KOERS-VO) die de zorg in de school 
verlenen hoeven geen persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen maar 
houden wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot personeelsleden en 
leerlingen. 

8. Contact 
ouders/verzorgers 

§ Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ 
verzorger(s) (cf RIVM richtlijn).  

§ Oudergesprekken vinden digitaal plaats.  
§ Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein. 



 
 

III IN EN RONDOM HET SCHOOLGEBOUW 
1. Consequenties 

schoolgebouw en 
faciliteiten 

De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, 
zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren 
gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in lokalen. De 
lokalen worden volgens een vaste indeling ingedeeld. 
 
Klassen en lesgroepen krijgen een vast lokaal en een vaste ingang toegedeeld; 
docenten verplaatsen zich: 
 
Hoofdingang: 
 
2de verdieping:  

2.01 2C 
2.02 2D 
2.03 2E 
2.04 2I 
2.05 2F 

 
1ste verdieping:  

1.01 1A 
1.02 1B 
1.03 1C 
1.06 1D 
1.07 1E 
1.08 1H 
1.09 1J 

 
Begane grond:  

0.02 1G 
0.03 1I 

 
Achteringang: 
 
2e verdieping 

2.10 2G 
2.11 2A 

 
1e verdieping 

1.11 3C 
1.12 3D 
1.13 3E 
1.14 3F 
1.16 3G 
1.17 3H 
1.18 2H 
1.19 2B 



 
 
Begane grond 

0.04 3B 
0.05 3A 
0.12 1F 

 
 
 
De overige lokalen zijn de praktijklokalen voor de DenP lessen. 
 

 
2 Looproutes in de 

school 
In school en op het schoolplein is middels pijlen een looproute opgesteld: 

§ Hoofdingang: ingang en uitgang voor de helft van de klassen. 
§ Achteringang: ingang en uitgang voor de andere helft van de klassen. 
§ Op de looproute zijn zowel binnen als buiten school 1,5 meter 

afstandslijnen aangeven. 
§ De trap bij de bovenbouwkluisjes wordt alleen gebruikt door de leerlingen 

die de achteringang gebruiken. 
§ De trap in de vertrekhal wordt alleen gebruikt door de leerlingen die de 

hoofdingang gebruiken. 
§ Leerlingen die de hoofdingang gebruiken komen aan via de autobrug. 
§ Leerlingen die de achteringang gebruiken komen via de fietsbrug. 
§ Bij aankomst (max 10 minuten voor aanvang van de lessen) gaan leerlingen 

gelijk naar het lokaal. 
§ Bij vertrek verlaten leerlingen onmiddellijk het schoolgebouw en terrein. 

 
 

3 Binnenkomst en 
looproutes door school 

Bij het begin en eind van dag staan personeelslid bij de looproutes om de leerlingen 
de juiste plek en/of looproute te wijzen en de looproutes door school te begeleiden. 
 

4 Pauzebeleid § Leerlingen kunnen pauzeren in hun lokaal onder toezicht van een docent.  
§ Eten drinken in het lokaal tijdens de pauze. 

 

IV GEZONDHEID 
1. - Medisch 

handelen 
§ Fysiek contact bij EHBO  

Let op gevaar betekent bij COVID 19 voorkomen zelf besmet te raken. 
Beoordeel daarom bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer 
binnen anderhalve meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan 
hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer 
zichzelf kan helpen. En bel indien nodig 112.  
Is het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter van het slachtoffer te 
komen, beperk je dan tot levensreddend handelen.  

 
§ Beschermen handschoenen  

Draag tijdens het verlenen van eerste hulp zoveel mogelijk 
beschermende handschoenen ter bescherming van jezelf en het 
slachtoffer. Vinyl handschoenen beschermen niet tegen micro- 
organismen!  

 
§ Beademing tijdens reanimatie  



 
Hierin volgt Het Oranje Kruis de richtlijnen van de NRR, waarin het 
volgende staat beschreven: 
 Is het slachtoffer volwassen zonder duidelijke of bewezen infectie, geef 
dan alleen borstcompressies, geen mond-op-mond beademing. 
 Is het slachtoffer COVID-19 positief of is hiervoor een sterke verdenking, 
geef dan geen borstcompressies of mond-op-mond beademing. Alleen 
een AED mag hier worden gebruikt. 
 Bij kinderen blijft de inzet van de reanimatiehandelingen ongewijzigd, 
inclusief beademing en borstcompressies.  

 
§ Handen wassen voor fysiek contact  

Zoals standaard binnen EHBO: was wanneer mogelijk de handen voor 
fysiek contact.  

 
 

2. Wegstuurbeleid § Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag corona 
gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.  

§ Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag corona 
gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind en zijn of haar broers 
en/of zussen naar huis nadat ouders/verzorgers telefonisch zijn ingelicht. 

3. Thuisblijf regels – 
gezondheid leerlingen 

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je 
thuisblijft bij de volgende klachten: 

§ Verkoudheid 
§ Niezen 
§ Hoesten 
§ Keelpijn 
§ Moeilijk ademen 
§ Koorts 

 
Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.  
 
Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas 
weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten 
meer heeft. 
 

§ Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis 
§ Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met 

toestemming van ouder(s)/verzorger(s) 
§ Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld 

van fysiek onderwijs. Het advies van de (huis)arts is daarin leidend. 
§ Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen 

worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Het advies van de (huis)arts is 
daarin leidend. 

 Thuisblijf regels – 
gezondheid personeel 

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je 
thuisblijft bij de volgende klachten: 

§ Verkoudheid 
§ Niezen 
§ Hoesten 
§ Keelpijn 
§ Moeilijk ademen 
§ Koorts 

 
Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.  



 

  

 
Een personeelslid moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en 
mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen 
klachten meer heeft. 
 
 
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: 

§ Personeelsleden met coronagerelateerde klachten komen niet naar 
school. 

§ Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest 
conform de zorgaanpak. Het advies van de (huis)arts en/of bedrijfsarts 
zijn daarin leidend. 

§ Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld 
van werk op school. Het advies van de (huis)arts en/of bedrijfsarts zijn 
daarin leidend. 

§ Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen 
worden vrijgesteld van werk op school. Het advies van de (huis)arts en/of 
bedrijfsarts zijn daarin leidend. 



 
 

V. CAPACITEIT 
1. Beschikbaarheid 

personeel 
Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Personeelsleden 
die geen les hebben worden ingezet hiervoor benaderd. Daarnaast worden ze 
ingezet als veiligheid surveillance.  

 
VI OPVANG 
1. Noodopvang kinderen in 

kwetsbare posities en 
leerlingen van ouders 
met cruciale beroepen 

 De noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities en voor leerlingen van 
ouders met cruciale beroepen blijft bestaan. 

 
 

VII Overig 
1. Jassen en kapstokken Jassen worden door de leerlingen in het lokaal aan de achterkant van hun stoel 

gehangen. 
2. Kluisjes Leerlingen maken geen gebruik van hun kluisjes; hun lesmaterialen hebben zij in 

hun tas in het lokaal bij zich 
3. iPad Het opladen van de iPad is niet mogelijk op school. Leerlingen dienen een 

opgeladen iPad mee te nemen. 
4. Personeelskamer De personeelskamer is gesloten. De aula is ingericht als tijdelijke 

personeelskamer. De koffiemachines staan ook in de aula. We gebruiken allen 
kartonnen bekertjes of een eigen mok (zelf afwassen). Personeel kan de aula 
gebruiken met in achtneming van ten minste 1,5 meter tussen elk personeelslid. 

5. Surveillance Bij de in- en uitgang als ook op de leerpleinen is de gehele lesdag surveillance op 
afstand; de surveillant loopt niet rond. 

6. Deuren Alle deuren in het gebouw staan open, zodat deurklinken niet gebruikt hoeven te 
worden. De branddeuren staan hierdoor ook open. In overleg met de brandweer 
is afgesproken dat in geval van calamiteiten de desbetreffende surveillance de 
deuren handmatig sluit. 
 

7. Toiletten Er is slechts één leerling per toilet toegestaan (voor de deur staat handgel om 
voor en na het bezoek de handen te ontsmetten en in het toilet staat 
ontsmettingsmiddel om de bril school te maken) 

8. Aula en catering De catering, de aula en de automaten zijn gesloten voor de leerlingen. Leerlingen 
dienen hun eigen eten en drinken mee te nemen. 

9. Gebruik OV Leerlingen die naar school gaan maken geen gebruik van het openbaar vervoer. 
Het advies is om lopend of op de fiets te komen. Is dit niet mogelijk dan kunnen 
ouders leerlingen met de auto brengen. Deze leerlingen worden buiten het 
schoolterrein afgezet, het is ouders niet toegestaan het schoolterrein te 
betreden. 

10. Vergaderingen en 
bijeenkomsten 

Vergaderingen worden zoveel mogelijk op afstand via Teams georganiseerd. 
Contact met ouders is altijd op afstand. 

11. Privacy Het is niet toegestaan om foto’s of video opnamen te maken van digitale lessen.  
12. Niet houden aan de 

regels 
Leerlingen die zich niet houden aan de 1.5 meter-afstand of andere veiligheids-, 
gedrags- en/of hygiëne-maatregelen kunnen door de directie naar huis worden 
gestuurd. 


