
 

Protocol lessen op school vanaf maandag 8 maart 

Dit protocol is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het RIVM, in lijn met de protocollen van 

het VO en in overleg met het bestuur van Stichting VO Haaglanden. Het doel van dit protocol is het 

creëren van een veilige leeromgeving voor de leerlingen en medewerkers van het Maerlant-Lyceum. 

Het protocol zal naar aanleiding van ervaringen en eventuele aanscherpingen van landelijke regels 

worden aangepast. Indien de richtlijnen van het RIVM voor onze doelgroepen veranderen zal dit 

protocol ook waar nodig worden aangepast.   

Algemeen: 

1. Vanaf 8 maart komen de leerlingen in halve groepen om de dag op school.  

2. Er is altijd 1,5 meter afstand tussen medewerkers van de school onderling, en leerlingen en 

medewerkers van de school. Leerlingen onderling moeten ook 1,5 meter afstand houden. 

Leerlingen in de onderbouw vormen samen met een andere leerling een koppel. Het koppel 

hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

3. Leerlingen en medewerkers wassen hun handen regelmatig volgens de richtlijnen van het 

RIVM. Er zijn voldoende desinfecterende handgels aanwezig bij de ingang van de school en 

bij alle lokalen. 

4. Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje bij verplaatsingen binnen de school. 

5. De beschikbare ruimtes worden optimaal ingericht, zodat er genoeg afstand tussen 

leerlingen en medewerkers mogelijk is. 

6. Het is van het grootste belang dat leerlingen altijd de instructies van de medewerkers van de 

school opvolgen om de richtlijnen van het RIVM te kunnen handhaven. 

7. Als er een corona-besmetting heeft plaatsgevonden, wordt er gehandeld volgens de 

geldende voorschriften en aanwijzingen van de GGD. Zie hiervoor ook het protocol 

besmetting. 

8. Blijf thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts. 

9. Je blijft ook thuis als een gezinslid ziekteverschijnselen en/of koorts heeft. 

10. 24 uur klachtenvrij = weer naar school.   

11. Wanneer tijdens de lessen op school blijkt dat je ziek bent of corona-gerelateerde klachten 

merkbaar zijn, wordt er contact opgenomen met je ouders. Vervolgens ga je direct naar huis 

of word je opgehaald. 

Bij binnenkomst: 

12. In verband met het ontlasten van de druk op het OV: kom zoveel mogelijk op de fiets of 

lopend. 

13. Gebruik de aangegeven looproutes voor de wisseling van verdiepingen. Alle trappen zijn 

eenrichtingsverkeer, behalve de trap tussen de 2e en 3e verdieping. 

14. Maak je handen regelmatig schoon, verplicht bij binnenkomst van de lokalen. 

15. Maak voordat je gaat zitten je werkplek schoon met een vochtig doekje. Deze doekjes liggen 

ook bij de ingang van het lokaal. 



 

Lessenwissels: 

16. Als de bel gaat verlaat je na toestemming van de docent het lokaal en ga je naar het lokaal 

van je volgende les. Doe dit zo snel mogelijk. Als je in het lokaal bent, ga je rustig op je plek 

zitten. De docenten wisselen nadat de leerlingen zijn gewisseld om de afstand zo goed 

mogelijk te kunnen handhaven. 

Tijdens de les: 

17. Doe je mobiele telefoon in de telefoontas. 

18. Als je in de onderbouw zit, ga je naast degene zitten met wie je een koppel vormt. 

19. Verstoor de les niet, hou rekening met de bijzondere omstandigheden.  

20. Kleed je warm aan als het koud is buiten. De ramen en deuren van de lokalen staan open. 

Het is niet toegestaan met je jas in het lokaal te zitten, dus zorg voor een warme trui 

(standaard) in je locker. 

Tijdens pauzes en tussenuren: 

21. Ga naar buiten. De tuin is tijdens de pauzes ook open voor leerlingen om pauze te houden. 

Ruim je rommel altijd op. Blijf niet hangen op de gangen in verband met het handhaven van 

de afstand tot de medewerkers. Het is verboden om voor de ingang van de school te roken. 

Hier zal streng op toegezien worden. 

Na afloop van de lessen: 

22. Blijf niet hangen op of rond de school, ga zo snel mogelijk naar huis. 

 

 Aanvullend voor medewerkers: 

1. Blijf thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts of als een 

huisgenoot verkouden is en koorts heeft. 

2. 24 uur klachtenvrij = weer naar school. 

3. Wanneer blijkt dat je tijdens het werk corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, deze worden 

vermoed of je ziek wordt tijdens het werk, ga je direct naar huis. 

4. Schud geen handen. 

5. Was meerdere keren per dag je handen gedurende 20 seconden en/of maak gebruik van de 

aanwezige desinfecterende handgel. Was je handen in ieder geval bij binnenkomst, voor het 

eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer of wanneer je zelf inschat dat 

dit nodig is. 

6. Raak je gezicht zo min mogelijk aan, hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes 

en gooi deze na één keer gebruik weg en was je handen.  

7. Het personeel gaat naar binnen via de personeelsingang, de leerlingen via de 

leerlingeningang. Om de 1,5 meter afstand tussen personeel en leerlingen zoveel mogelijk te 

garanderen, verlaten de leerlingen aan het einde van de les eerst het lokaal en daarna pas de 

docenten. Als de leerlingen voor de volgende les in het lokaal zitten, wisselen de docenten. 

Maak hier zelf een goede inschatting van.  

8. Maak je werkplek en eventueel gebruikte apparaten regelmatig schoon met desinfecterende 

middelen (aanwezig in het lokaal). Toetsenborden, muizen en chromebooks neem je voor en 

na gebruik af met desinfecterende doekjes/spray. Houd je telefoon voor jezelf.  



9. Op ieder bureau van het lokaal staat een scherm ter bescherming. Op de grond van ieder 

lokaal staat het vak aangegeven waarbinnen de docent kan blijven om 1,5 meter afstand met 

de leerlingen te handhaven. Ga niet door de klas lopen om leerlingen te helpen. 

10. Ventileer je werkruimte en de lokalen. Zorg dat je ruim van tevoren aanwezig bent en er 

altijd een raam open staat. 

11. Houd de deur van het lokaal waar je lesgeeft altijd open, ook tijdens pauzes. 

12. Gebruik de aangegeven looproutes bij wisseling van verdiepingen. Alle trappen zijn 

eenrichtingsverkeer, behalve de trap tussen de 2e en 3e verdieping. 

13. Blijf zoveel mogelijk in het lokaal waar je lesgeeft, ook tijdens pauzes. Er is niet voldoende 

ruimte in de personeelskamer. Voor distributie van koffie en thee wordt gezorgd. 

14. Voor de praktische vakken: soms is het niet altijd mogelijk afstand te houden tot de 

leerlingen. Dit is volgens de richtlijnen van de RIVM toegestaan. In overleg kunnen 

medewerkers gebruik maken van spatmaskers. 

Aanvullend voor bezoekers: 

1. Bezoekers dienen een triage-formulier in te vullen en in te leveren bij de leerlingbalie. 


