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Nu bekend is dat onze school het fysieke onderwijs weer mag opstarten, is het essentieel dat 
er voldoende aandacht is voor zowel de hygiëne als organisatorische zaken. 
In dit document hebben we de belangrijkste zaken verzameld. Lees dit document goed, 
alleen zo kunnen we een bijdrage leveren aan een goede gezondheid voor zowel onze 
leerlingen als onze medewerkers. 
Het protocol geldt voorlopig tot het eind van het huidige schooljaar en kan -indien 
noodzakelijk- tussentijds worden aangepast. 
 
Maatregelen t.a.v. de hygiëne: 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 

• Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt voor iedereen: tussen 
medewerkers en leerlingen, tussen medewerkers onderling en tussen leerlingen 
onderling. 

• Bij koorts (boven de 38 °C) en/of neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ 
benauwdheid blijf je na overleg met de directie thuis. 

• Was je handen meerdere keren per dag goed voor ten minste 20 seconden. In ieder 
geval voor aanvang van de les en na elk toiletbezoek. 

• Schud geen handen. 
• Nies/hoest in je elleboog. 
• Probeer het aanraken van je gezicht met je handen zoveel mogelijk te beperken. 

 
Richtlijnen voor Groenewald. 
Elke leerling ontvangt op 2 of 3 juni tijdens de mentorles een flesje desinfecterende handgel 
om te allen tijde de handen te desinfecteren. Dit flesje heeft iedereen bij zich wanneer hij of 
zij in school is. Indien het flesje leeg is kan het omgewisseld worden bij de front-office. 
 

• De deuren van de klaslokalen staan gedurende de hele dag open. Dit om aanrakingen 
met deurklinken te voorkomen.  

• In elk lokaal staan bakjes met desinfectant (voor de handen), oppervlaktespray 
(middel om tafels schoon te maken) en papieren doekjes. 

• Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen hun handen met de desinfecterende 
spray. 

• De leerling maakt zijn werkplek (tafel) schoon met de oppervlaktespray die in het 
lokaal beschikbaar is. Dit doe je bij binnenkomst in het lokaal én bij het verlaten van 
het lokaal. 

 
Organisatorische zaken: 
Zoals al eerder is aangegeven, is een van de belangrijkste regels dat we 1,5 meter afstand 
tussen alle mensen in school houden. Dit heeft consequenties voor het gebruik van de 
(beperkte) ruimte in school. Concreet houdt dit in dat we niet terug kunnen naar een 
normaal lesrooster met hele klassen. We hebben gezocht naar een organisatiemodel waarin 
alle leerlingen fysiek onderwijs krijgen en waar we optimaal gebruik maken van de beperkte 
ruimte in school. In ieder geval tot de zomervakantie betekent dit dat we het onderwijs op 
Groenewald op de volgende manier gaan organiseren: 
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• Om het aantal bewegingen in school zoveel mogelijk te beperken, blijven de 
leerlingen de hele dag in hetzelfde lokaal. Dit betekent dat docenten wisselen van 
lokaal. 

• Het gebouw is zodanig ingericht dat elke leerlingengroep maar voor een beperkt 
gedeelte gebruikmaakt van het gebouw.  

• Elke leerlingengroep heeft een eigen fietsenstalling en een eigen in- en uitgang. Zie 
bijgevoegde plattegrond (blz. 7). 

• De klaslokalen zijn zo ingericht dat er maximaal 16 leerlingen les kunnen volgen op 
1,5 meter van elkaar. 

• Dit betekent dat alle klassen in tweeën worden gesplitst, in een A- en een B-groep. 
• Dit gebeurt in de onderbouw op alfabetische volgorde. In de bovenbouw is dit 

afhankelijk van de clustering en het rooster. Er kan niet gewisseld worden tussen 
groepen. 

• De ene week volgen de leerlingen uit de A-groep ’s ochtends hun lessen (doorgaans 
lesuur 1 t/m 4).  

• De B-groep volgt dan de lessen ’s middags (doorgaans 5 t/m 6/7/8).  
• De week daarna wisselt dit. Zo krijgen de leerlingen in twee weken alle lessen 

aangeboden. 
Lestijden: ’s ochtends pauze ’s middags 

 1:  08.30-09.00 uur 10.30-12.30 5:  12.30-13.00 uur
 2.  09.00-09.30 uur Luchten lokaal 6:  13.00-13.30 uur 
 3.  09.30-10.00 uur  7:  13.30-14.00 uur
 4.  10.00-10.30 uur  8:  14.00-14.30 uur 
. De lessen zijn ingekort tot 30 minuten per les. 

• Er is geen pauze tussen het 2de en 3de uur en tussen het 6de en 7de uur. 
• Bij toegang en het verlaten van de school volgen de leerlingen de aanwijzingen van 

de toezichthouders op. 
• Leerlingen gaan direct na aankomst op school naar binnen en wachten niet op het 

schoolplein, of op de bel. 
• De leerlingen gaan bij binnenkomst in het vaste lokaal meteen zitten. Hierbij gaan de 

leerlingen die het eerst aanwezig zijn op de plekken het verst van de deur zitten. 
• Wanneer een leerlingen bij aanvang van het dagdeel te laat in de les is, gaat hij/zij 

naar het lokaal en wordt daar door de docent in Somtoday als te laat aangegeven.  
• Een leerling die gedurende een dagdeel ziek wordt, meldt zich bij de front-office. 
• Indien het echt niet anders kan, gebruikt de leerling het toilet dat hoort bij de 

lokalen. De leerling wast op het toilet en bij terugkomst in het lokaal weer zijn 
handen met desinfecterende spray. 
 
Lokalen     toilet 
B-vleugel TL3 & Vwo 5 & Atheneum2 centrale hal 
C-vleugel Havo 4 & Vwo 4  C200 
D0-vleugel TL2    D00 
D1-vleugel Havo 3 & Vwo3  D100 
F0-vleugel Havo 2 & Gymnasium 2 F00 
F1-vleugel KB2 & KB3   F100 
Paviljoen Brugklassen   centrale hal 
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• Indien voor de betreffende groep leerlingen de laatste les is afgelopen, verlaten de 
leerlingen zo snel mogelijk het gebouw en gaan meteen naar huis. 

• De docent ziet erop toe dat de leerlingen bij het verlaten van het lokaal en in de 
gangen/trappenhuizen de 1,5 meter afstand in acht nemen.  

• De leerlingen komen binnen en verlaten het gebouw via de voor hen aangewezen 
uitgang. (zie bijgevoegde plattegrond – blz.7). 
Lokalen groep leerlingen uitgang    fietsenstalling 
B-vleugel TL3, V2 en V5  noodingang B   bij hoofdingang 
C-vleugel H4, V4   ingang parkeerplaats   bij technieklokaal 
D0-vleugel TL2   ingang D-vleugel  fietsenstalling  

           achterom 
D1-vleugel H3, V3   ingang D-vleugel  fietsenstalling  
          achterom 
F0-vleugel H2, G2   ingang F bij muzieklokaal oud basketbalveld 
F1-vleugel KB2, KB3  ingang F fietsenstalling fietsenstaling 
Paviljoen Brugklassen  ingang P0 of P1  parkeerplaats voor  
          paviljoen 

• In school zijn looppaden aangebracht. Dat geldt ook voor de trappenhuizen, er is 
duidelijk aangegeven welke trap naar boven wordt gebruikt en welke naar beneden. 

• Iedereen in school houdt zich aan de looprichtingen en looproutes. 
• Leerlingkluisjes zijn (met uitzondering van de eerste twee dagen na de opstart, 2 en 3 

juni, waarop de kluisjes leeggemaakt worden) niet bereikbaar. 
• De kantine blijft gesloten; de automaten in de centrale hal zijn niet beschikbaar voor 

leerlingen (leerlingen komen in principe niet in de centrale hal). 
• De mediatheek is gesloten. Als leerlingen een boek willen lenen kunnen ze (één dag 

van te voren)een bestelling doorgeven via mail naar mediatheek@groenewald.nl. De 
medewerkers van de mediatheek komen dan de bestelling, per leerling in een zakje 
met de naam van de leerling erop, naar de klas brengen. 

• Bij een calamiteit vervallen de (tijdelijke) looproutes, men kiest de dichtstbijzijnde 
nooduitgang en probeer waar mogelijk het 1,5 meter voorschrift te volgen; 

• Op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni staan enkel mentorlessen gepland voor 1,5 uur 
per groep (A en B). Tijdens deze les staan naast persoonlijke aandacht ook het thema 
“hoe om te gaan met de hygiënevoorschriften” en andere praktische zaken die de 
herstart van het onderwijs van hen vraagt op het programma.  

• De lessen starten op donderdag 4 juni. De laatste lesdag van dit schooljaar is 
woensdag 1 juli. 

• Op 2, 3, 6 en 7 juli zijn de diploma-uitreikingen. 
 

Thuisblijven bij klachten: 
• Leerlingen die zelf tot de risicogroep behoren of van wie gezinsleden tot de 

risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de 
beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. 

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, 
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling 
naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers 
en/of zussen hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. 

• Wanneer een kind met corona besmet blijkt te zijn melden de ouders dit aan school.  

mailto:mediatheek@groenewald.nl
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Onderwijs: 
In ieder geval tot aan de zomervakantie blijft het onderwijs georganiseerd zoals hierboven 
beschreven. Dit betekent dat de leerling voor een gedeelte fysiek onderwijs op school volgt 
en voor een ander deel onderwijs op afstand aangeboden krijgt. De combinatie tussen 
onderwijs op afstand en fysiek onderwijs zal naar alle waarschijnlijkheid ook na de 
zomervakantie doorgaan. Voor wat betreft de lessen en het onderwijs op afstand gelden de 
volgende afspraken: 

• Voor het onderwijs op afstand krijgt de leerling les- en oefenmateriaal aangeboden 
via It’s Learning.  

• In de studiewijzer staat duidelijk omschreven wat de leerstof en opdrachten zijn. 
• Tot einde schooljaar worden er geen toetsen waaraan een cijfer verbonden is 

afgenomen, formatief toetsen is wel toegestaan. 
• Er is géén afsluitende toetsweek. 
• De huidige bevorderingsnormen zijn in overleg met de MR (tijdelijk) gewijzigd. 
• Leerlingen nemen al hun spullen mee naar het lokaal, er wordt géén gebruik gemaakt 

van de kluisjes. 
• Leerlingen lenen geen spullen van elkaar.  
• De in de klas gebruikte schoolspullen/materialen worden na gebruik door de leerling 

steeds schoongemaakt. 
• Er worden geen laptops gebruikt tijdens de les. 
• Loop niet rond in het lokaal, blijf op je eigen plek. 

 
Instructie praktijkvakken (zorg en welzijn, natuurkunde, biologie, scheikunde, lichamelijke 
opvoeding en techniek): 
Voor de praktijkvakken is er een speciaal protocol verschenen voor de heropening van de 
scholen. Datzelfde geldt voor het vak lichamelijke opvoeding. 
Hierbij zijn in ieder geval de volgende afspraken van belang: 

• De leerlingen nemen na binnenkomst hun eigen tafel af met oppervlaktespray en 
herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor de werkplekken en 
gereedschappen in praktijklokalen. 

• De spullen die gezamenlijk worden gebruikt moeten na elke keer dat ze gebruikt zijn 
worden gereinigd. Dit wordt met bordjes aangegeven bij de gereedschappen. 

• In het praktijklokalen zijn looproutes en afstandsstrepen aangegeven, zoals dit 
bijvoorbeeld ook in winkels gebeurt. 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals veiligheidsbrillen, schorten, labjassen, 
handschoenen, etc.) worden slechts eenmaal gebruikt. 

• Bij bereiding van voedingsproducten worden mondkapjes gedragen. Voor en tijdens 
de lessen worden handen gewassen en gedesinfecteerd. 

• Per werkplek in een praktijkruimte (bijvoorbeeld kolomboor, fornuis, microscoop) is 
slechts één leerling toegestaan. 

• Bij gevaarlijke machines controleert de docent eerst de instellingen voordat de 
leerling de opdracht verder mag uitvoeren. 

• Bedieningsknoppen en panelen van machines en appraten worden na de les 
gedesinfecteerd. 
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Voor de LO-lessen geldt daarnaast nog: 
 

• Tot aan de zomervakantie zullen voor een beperkt aantal klassen LO-lessen gegeven 
worden. De LO-lessen worden alleen buiten gegeven. 

• Deze LO-lessen vinden enkel op het einde van de middag plaats en de leerlingen 
komen al in sportkleding/trainingspak naar school.   

• De kleedlokalen en de douches worden niet gebruikt door de leerlingen. 
• Materiaal dat door leerlingen wordt vastgepakt, wordt eerst door de leerling zelf 

schoongemaakt en alleen door de leerling gebruikt. 
• Leermiddelen die door leerlingen gezamenlijk worden gebruikt (bijv. ballen) worden 

na elke les schoongemaakt. 
• Aan het einde van de dag wordt groter materiaal (bijvoorbeeld pylonen) 

schoongemaakt. 
 

Zorgverlening (counseling, coachvoorziening): 
• De zorgverlening is fysiek in school en kan weer worden opgepakt. 
• De coachvoorziening gaat fysiek van start, echter alleen in de vorm van één-op-één- 

begeleiding. 
• De afspraken met leerlingen zullen door counselors en de medewerkers van de  

coachvoorziening zoveel mogelijk buiten de beperkte lestijd worden gepland, 
bijvoorbeeld in de pauze tussen het 10.30 en 12.30 uur. 

• De counselors plannen een deel van hun consulten fysiek in school. Waar mogelijk 
blijven ze de consulten op afstand plannen.  

• Zowel de counselors als de coaches dragen er zorg voor dat de tafels na elke afspraak 
worden schoongemaakt. 

• Dit geldt ook voor de klinken van de deuren. (Deze kunnen immers vanwege de 
vertrouwelijkheid van de gesprekken niet open blijven staan.) 

 
Overige zaken: 

• Ouders/verzorgers zijn niet aanwezig in de school of op het schoolplein: we 
ontvangen dus geen ouders, noodzakelijke gesprekken worden telefonisch of via 
Teams gevoerd. 

• Er zullen geen excursies tot het einde van het kalenderjaar worden gepland. 



 
Opstartprotocol Groenewald – Stein / 27 mei 2020   pag. 7 
 

 

Bijlage Plattegrond 


