
 

Maatregelen die genomen worden rondom het practicum in het 
schoolgebouw: 
 
Om de schoolexamens onder de geven omstandigheden op een veilige manier plaats te laten 
vinden in de schoolgebouwen, zijn de volgende richtlijnen opgesteld. De school kan de onderstaande 
richtlijnen gebruiken om aan te vullen en te communiceren naar leerlingen, ouders en medewerkers. 
 
Deelname aan het SE 
Leerlingen die deelnemen aan een SE moeten vrij zijn van de volgende klachten: 

• Verkoudheidsklachten 
• Neusverkoudheid 
• Keelpijn 
• Lichte hoest 
• Verhoging vanaf 38 graden Celsius 

Dit betekent dat een leerling met bovenstaande klachten niet naar school mag komen en zich voor het 
desbetreffende SE ziek moeten melden. Als er een gezinslid koorts heeft, mag de betreffende leerling ook 
niet naar school komen.  
  

Voor het afnemen van de schoolexamens gelden in ieder geval de hygiëneregels zoals vermeld op de 
website van het RIVM. 
  
Hygiënemaatregelen voor en tijdens het SE 

Ook voor en tijdens het SE gelden de algemene hygiëne maatregelen gesteld vanuit het RIVM.  

• Was vaak je handen volgens de richtlijnen. Dit kan ook met handgel. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg 

Was daarna je handen 
• Houd 1,5 meter afstand. 

 
 
Voorbereiding van het schoolgebouw:  

1. Het schoolgebouw wordt regelmatig goed schoongemaakt. 
2. Er zijn voldoende hygiënemaatregelen binnen de school. Te denken valt het beschikbaar stellen 

van mogelijkheden om handen te wassen met water en zeep, beschikbaar stellen van hygiënische 
handgel, zorgen voor de aanwezigheid van tissues en/of papieren zakdoekjes etc 

3. Er zijn voldoende hygiënemaatregelen rondom toiletbezoek. 
4. Er hangen posters waarop staat wat er van de leerlingen verwacht wordt. Hierop staan nogmaals 

de RIVM richtlijnen.  
5. Er zijn afspraken over de leerlingstroom voordat het SE plaatsvindt. Daarbij moet je denken aan 

verschillende ingangen, looproutes en start tijdstippen. 

https://mailing.stichtinglvo.nl/mailcamp/url.php?info=ZmVpU1RqR3RJM3RtbmJObnZCTTJ2L1NyU0ZZa0hBMHpsQ2luV1RzT2JUOHpRODhDb0dsUlF6SlNUa3ZqcnI0M3BCLzJjdjF4VWNBT1YweXYvc2w3Vlh6UFJZRytWR2FLYVdta0ZnRGlVaGJVTlQxUWFFdHhjV0FUZmJPUG0zRHYybWtrVmhFZFhvWWpUWnROSTY0KzF3PT0=&L=1597&F=H
https://mailing.stichtinglvo.nl/mailcamp/url.php?info=ZmVpU1RqR3RJM3RtbmJObnZCTTJ2L1NyU0ZZa0hBMHpsQ2luV1RzT2JUOHpRODhDb0dsUlF6SlNUa3ZqcnI0M3BCLzJjdjF4VWNBT1YweXYvc2w3Vlh6UFJZRytWR2FLYVdta0ZnRGlVaGJVTlQxUWFFdHhjV0FUZmJPUG0zRHYybWtrVmhFZFhvWWpUWnROSTY0KzF3PT0=&L=1597&F=H


 

 

In het lokaal zijn de volgende maatregelen en afspraken:  

1. Er zijn maximaal 3 tot 4 leerlingen in een lokaal bezig met een practicum/ praktijkopdracht. 
2. De leerling wast/ ontsmet zijn handen voordat hij het lokaal betreedt. 
3. De werkplek van de individuele leerling is duidelijk afgebakend. 
4. Er zit anderhalve meter afstand tussen de verschillende werkplekken. 
5. Looproutes  worden afgebakend (er kan bijvoorbeeld een leerling tegelijk gebruik maken van 

de looproute, maak hierover afspraken) 
6. Er zijn hygiënische middelen: handgel, tissues, etc. aanwezig. 
7. De tafels en eventueel stoelen worden  afgenomen(met ontsmettingsmiddel of gewoon met 

water en zeep) voordat het SE begint.  
8. De deur staat open en de klinken worden afgenomen. 
9. De tafels staan met 1,5 meter onderlinge afstand. Wanneer loopruimte nodig is, wordt er 

gezorgd  voor 3 meter afstand tussen de tafels. 
10. De materialen staan van te voren klaar op de tafels, er ligt voldoende schrijfmateriaal. 
11. Na afloop van het SE wordt het lokaal en het gebouw goed gereinigd. 

 

Hoe gedraag je je als leerling in het schoolgebouw: 

1. Je komt alleen op de afgesproken tijd naar school. 
2. Buiten het schoolgebouw houd je afstand tot anderen. 
3. Je loopt direct rustig naar het betreffende lokaal en gaat niet naar andere plekken in de 

school. 
4. Je wast/reinigt je handen op de aangewezen plek. 
5. In het lokaal ga je direct naar de aangewezen plek. 
6. Je blijft op die plek tenzij je materialen moet nemen in overleg met je docent. 
7. Je verlaat je plek en de school op afspraak met je docent. 
8. Je gaat na het practicum gelijk naar huis en blijft niet in de school hangen. 

 
 


