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Instructie LEERLINGEN  

Algemene regels  ▪ Voor alle lln. en collega’s gelden de RIVM-richtlijn > zelf ziek (Corona 
gerelateerd) of gezinsleden? > je blijft thuis en meldt dat voor 08.30 uur 
via je ouders op school. (010 – 52 128 22) 
▪ 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.           
(verkrijgbaar bij de conciërges)  
▪ 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 
▪ Probeer zo min mogelijk aan je gezicht te zitten 
▪ Aai niet de MBS huiskatten 

Voordat je naar 
school gaat 

• Neem zelf je eten en drinken mee (Catering dicht) 

• Neem al je spullen mee en hou deze bij je (geen kluisjes en niets lenen) 

• Zorg dat je iPad opgeladen is 

Aankomst  • Vanaf 10 minuten voor aanvang van je les mag je het schoolterrein 
betreden.  
• Je zet je fiets op het fietsparkeerterrein. 
• Bij binnenkomst desinfecteer je je handen. 
• Je gaat direct via de (hoofd)ingang naar jouw klaslokaal.  
• De aula en catering zijn gesloten.  
• Je mag geen gebruik van de kluisjes en garderobe maken.  

In het gebouw  • Je houdt je aan de verplichte looprichting.  
• Je mag geen gebruik maken van de kluisjes.  
• Je neemt je jas en tas mee naar je lokaal.  
• Je verblijft de hele dag in hetzelfde lokaal (met uitzondering van een 
wisseling vanuit / naar een praktijkles).  
• Pauze houd je in het lokaal (neem wat te eten en drinken mee) 
• Je mag enkel bij hoge nood alleen naar het toilet.  

In de les  • Je start altijd in je vaste lokaal op je vast plek  
• Bij binnenkomst desinfecteer je je handen.  
• Voor aanvang van de les desinfecteer je je werkplek (m.b.v. papieren 
       Handdoekjes of torkrol (rol papier) + spuitflacon). (ook na afloop van je 
les) 
• Je hebt een vaste plek in het lokaal.  
• De iPad is altijd opgeladen.  
• Je loopt niet door het lokaal.  
• Je mag geen spullen lenen of uitlenen.  
• Naar het toilet alleen als het nodig is en met toestemming van de  
      docent.  



 
 

   
 

• Je volgt ten allen tijden de instructie van de docent op. Dit geldt ook 
voor alle hygiëne regels 

Vertrek  • Na het einde van de lessen verlaat je onmiddellijk het gebouw.  
• Je loopt via de aangewezen looprichting naar je fiets.  
• Verlaat onmiddellijk het schoolterrein en ga naar huis.  

(Online)lessen  • Je volgt de lessen: 
a. Op school in een lokaal 
b. Thuis via de online les (les van de docent) 
c. Thuis via opdrachten / huiswerk van de docent 

 


