Afspraken hygiëne en veiligheid corona
Lyceum Sancta Maria
Op Sancta zorgen we voor elkaar!
Alle medewerkers en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken en
spreken elkaar aan indien nodig.
1. Algemene hygiëne maatregelen
• Het afstandscriterium van 1,5 meter is van toepassing voor alle volwassenen onderling en tussen
volwassenen en leerling(en). Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
• Handen worden regelmatig gewassen met water en zeep.
• Handen worden niet geschud.
• Algemene hygiëne maatregelen worden nageleefd.
• Het dragen van een mondkapje door medewerkers, externen en leerlingen bij verplaatsing in de school
is verplicht. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en medewerker niet te
waarborgen is, op Sancta is dit bijvoorbeeld op de gangen, in de aula’s en de kantines. In klassikale
lessituaties kan het mondkapje af tenzij leerlingen en docenten zich verplaatsen en de 1.5 meter
afstand niet te waarborgen is. Tijdens eet- en drinkmomenten kan het mondkapje af mits men zich op
dat moment niet verplaatst. Voor bepaalde praktijkvakken geldt een uitzondering: leerlingen volgen de
instructies op van de docent.
• Leerlingen of medewerkers die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen
worden na overleg met de afdelingsleider uitgezonderd van de mondkapjesplicht. Er wordt zoveel
mogelijk gezocht naar een passend alternatief zoals een face shield.
2. Ventilatie
• Bij aanwezigheid van twee of meer mensen in één ruimte is het gebruik van losse ventilatoren en
airconditioning niet toegestaan.
• Er is een mechanisch ventilatie in het gebouw met aan, - en afvoer (geen recirculatie), er wordt in het
gehele gebouw voldaan aan de bouwbesluiten en de ventilatienormen. De ramen (lokalen, kantine en
kantoorruimtes) blijven gedurende de dag regelmatig open, in de ieder geval tijdens de pauzes. De
lokaaldeuren blijven gedurende de pauzes open, zij moeten tijdens lessen gesloten worden als de
ramen openblijven (vanwege circulatiestroom).
3. Bijeenkomsten en externe afspraken
• Voor het op school organiseren van niet-onderwijsactiviteiten (team overleggen, rapportvergaderingen,
studiedagen, introductiedagen) gelden geen restricties meer, behoudens de geldende hygiëne-en
veiligheidsrichtlijnen.
• Excursies en schoolkampen mogen worden georganiseerd met in achtneming van de basisregels en mits
er een draaiboek aanwezig is, waarin beschreven staat hoe tijdens excursies en schoolkampen om
wordt gegaan met personen met corona gerelateerde klachten, coronabesmettingen, het waarborgen
van de basisregels en overige calamiteiten.
4. Ziekte medewerkers en leerlingen
• Ziekmelden verloopt via de gebruikelijke procedure.
• Medewerkers en leerlingen doorlopen dagelijks en na contact met een besmet persoon deze

beslisboom om te beoordelen of ze naar school mogen komen.
•
•

Medewerkers en leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis of gaan naar huis als dit zich
gedurende de dag ontwikkelt en worden geadviseerd zich te laten testen.
Bij een negatieve testuitslag mag een leerling fysiek onderwijs volgen en een medewerker op school
aan het werk, ook als er nog klachten zijn.
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Bij een positieve testuitslag van een medewerker of leerling volgt bron- en contactonderzoek door de
GGD. Welke maatregelen worden genomen, is maatwerk en is o.a. afhankelijk van de leeftijd van de
persoon en mate van contact (intensiteit) met andere leerlingen en medewerkers en opgebouwde
immuniteit.
Een leerling of medewerker met bekende/bestaande gezondheidsklachten, die gelijkenis hebben met
corona gerelateerde klachten, bijvoorbeeld hooikoorts kunnen deelnemen aan het onderwijs. Alleen als
de klachten afwijken van bekende/bestaande klachten wordt het coronaprotocol gevolgd.
Met medewerkers die tot een, door het RIVM beschreven medische risicogroep behoren, zijn regelmatig
gesprekken met de persoonlijk leidinggevende. Een gesprek met de Arboarts en arbeidshygiënist wordt
geadviseerd. In overleg worden aanvullende passende (individuele)maatregelen genomen zoals een vast
lokaal en extra beschermingsmiddelen.
Alle medewerkers kunnen bij de conciërges extra beschermingsmiddelen aanvragen zoals
gelaatsbeschermers, mondkapjes, kuchschermen, schoonmaakdoekjes etc.
Niet gevaccineerde medewerkers en leerlingen wordt gevraagd tweemaal per week preventief een
zelftest uit te voeren. Zelftesten worden via school beschikbaar gesteld.
Met leerlingen die zelf of een gezinslid hebben die tot de, door het RIVM beschreven, medische
risicogroep behoren, worden individuele afspraken gemaakt die regelmatig, in ieder geval bij actuele
ontwikkelingen, worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. In overleg met ouder(s)/leerling
kunnen aanvullende beschermingsmiddelen worden verstrekt zoals een gelaatsbeschermer of een
kuchscherm. Uiteraard mogen zij met een mondkapje lessen volgen. Wettelijk gezien kunnen zij
vrijgesteld worden van (fysiek)onderwijs, hiervoor geldt een interne procedure.
Zwangere docenten geven vanaf het derde trimester van de zwangerschap online les als het houden
van voldoende afstand niet mogelijk is.
Bij kortdurig thuisblijven van een leerling, bijvoorbeeld in afwachting van het testresultaat of
(preventieve) quarantaine, is het schoolwerk te volgen via magister en studiewijzers in de ELO
(elektronische leeromgeving). De leerlingen zorgen zelf dat zij de lesstof goed bijhouden, zij kunnen
online de lessen volgen.
Bij langdurig thuisblijven van een leerling bij corona gerelateerde klachten of door de gevolgen van
een coronabesmetting treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. Voor
aanvullende vragen en of materiaaluitwisseling is met klasgenoten een study-buddysysteem
georganiseerd, tevens kunnen leerlingen online lessen volgen. Mentor en afdelingsleider begeleiden dit
proces, zonodig in samenwerking met trajectbegeleiding.
Medewerkers en leerlingen wordt sterk afgeraden om af te reizen naar een gebied welke door het
ministerie van Buitenlandse Zaken is gekwalificeerd met de code oranje of rood. Het betreft hier
vanzelfsprekend noodzakelijke reizen waarbij vooraf door de medewerker afstemming is met de PL. Bij
terugkomst worden de door de overheid geldende quarantaine regels opgevolgd.
Indien tijdens een reis het gebied de kwalificatiecode oranje of rood krijgt worden bij terugkomst de
door de overheid geldende quarantaine regels opgevolgd. Medewerkers nemen contact op met hun PL.

5. In de leslokalen
• De tafelopstelling is zo dat tussen het bureau en de werkruimte van de docent en de werkplek van de
leerlingen minimaal 1.5 meter afstand is. Vloermarkering is geplaatst.
• Elk lokaal is voorzien van: desinfecterende handgel.
• Bij binnenkomst in elk lokaal of op verzoek van een medewerker desinfecteren de leerlingen hun
handen met de aanwezige handgel.
• In het lokaal hangt een poster met de actuele hygiëneregels.
• Docenten blijven voorin de klas en houden afstand, leerlingen blijven bij hun werkplek en mogen
alleen naar de docent gaan als hier toestemming voor is: zij blijven op 1,5 meter afstand en dragen bij
verplaatsing in het lokaal en het gebouw een mondkapje. Uitzondering geldt voor de
praktijklokalen/vakken. Hier wordt zoveel mogelijk afstand gehouden, we hanteren de protocollen van
de vakgroepen en het aangepaste advies van het RIVM. Medewerkers hebben de beschikking over
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aanvullende beschermingsmiddelen zoals gelaatsbeschermers en kuchschermen. Leerlingen volgen de
aanwijzingen rond het dragen van een mondkapje van de medewerkers op.
Het toetsenbord en de muis van computers in computerlokalen worden na elk gebruik door de
leerlingen schoongemaakt met de aanwezige schoonmaakdoekjes.
De schoonmaak door medewerkers van het schoonmaakbedrijf is geïntensiveerd: er is extra aandacht
voor contactpunten en toiletten.
Materiaal dat door leerlingen wordt aangeraakt (bijvoorbeeld bij LO en praktijkvakken) wordt minimaal
aan het einde van de dag gereinigd.
Tijdens lokaalwissels houden leerlingen en docenten afstand (ook als zij een mondkapje dragen).
Leerlingen wisselen bij de eerste bel van lokaal, de docenten volgen bij de tweede bel.

6. Schoolterrein, ingang scholen, op de gang en in de pauze
• Leerlingen mogen het gebouw niet te vroeg betreden, zij blijven als het weer het toelaat, buiten.
Conciërges reguleren de stroom. Leerlingen gaan na hun laatste les meteen naar buiten en verlaten het
schoolterrein.
• Leerlingen blijven in de pauzes en tijdens tussenuren, als het weer het toelaat, buiten. Bij regen en
kou, of als zij tijdens tussenuren studeren, mogen de leerlingen verblijven in de kantine, mediatheek
en de aula. Conciërges begeleiden dit proces.
• De gangen zijn er voor de doorstroom in het gebouw: gesprekjes op de gang blokkeren de doorstroom
en worden vermeden.
• Voor docenten is een extra medewerkerskamer gerealiseerd in de aula.
• Er zijn schoonmaakdoekjes aanwezig voor het tussentijds afnemen van de tafels, koffiekannen of
display van het koffiezetapparaat.
• Bij vergaderruimtes is aangegeven hoeveel mensen in de ruimte zijn toegestaan. Dit aantal mag nooit
overschreden worden. De mediatheek reguleert de aanwezigheid van leerlingen.
• Leerlingen wordt verzocht, op dringend verzoek van de winkeliers, niet naar het winkelgebied te gaan.
• De medewerkers van het winkeltje in de kantines volgen de landelijke hygiëne richtlijnen voor
schoolkantines, hebben de beschikking over beschermingsmiddelen en maken gebruik van de
schoonmaak- en hygiënemiddelen van school.
7. Privacy
• Een leerling of medewerker is niet verplicht de aard van een ziekte te melden. Er wordt niet actief
gevraagd naar de aard van een ziekte of overige medische zaken zoals vaccinatiestatus.
• Er vindt geen registratie van de aard van de ziekte plaatst in leerling- of personeelsdossier.
• Medewerkers en leerlingen worden op de hoogte gebracht van een besmetting in de klas met de door
de GGD verstrekte adviezen. Er worden geen namen gedeeld.
Indien er vragen zijn over de inhoud van dit protocol of corona neem dan gerust contact met ons op:
medewerkers kunnen hiervoor terecht bij hun persoonlijk leidinggevende, ouder(s) en/of verzorgers(s) bij
de mentor of de afdelingsleider van hun zoon of dochter.
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