
 

 

Protocol hygiëne en veiligheid Bonhoeffercollege 
Per 2 juni gaat de school open voor het volgen van een deel van de lessen binnen de 1,5 meter 

afstandsnorm. Ter voorbereiding worden op dit moment allerlei logistieke maatregelen uitgevoerd, 

zoals het uitzetten van looppaden, inrichten van lokalen en verwijderen van werkplekken in de 

gangen. Naast de voorbereidingen op logistiek gebied, worden voorbereiding voor de uitvoering van 

de hygiëne maatregelen getroffen. Zo worden de toiletten en contactpunten regelmatig 

schoongemaakt, zijn de handföhns in de toiletten uitgezet en vervangen voor papieren handdoekjes 

en worden alle lokalen voorzien van desinfecterende handgel, papieren handdoekjes en 

schoonmaakmiddel voor de tafels. Het volgende protocol wordt gehanteerd: 

Algemeen 

• Leerlingen en medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 

volwassenen onderling en voor leerlingen onderling. Zowel binnen als buiten. 

• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed en ten minste 20 seconden. Dit doen 

we in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze en na toiletbezoek. 

• We schudden geen handen. 

• We hoesten en niezen in onze elleboog. 

• We zitten niet aan ons gezicht. 

Bij ziekte 

• Leerlingen en medewerkers met luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid) en of koorts boven 38*C blijven thuis. 

• Leerlingen en medewerkers blijven thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38*C 

en/of benauwdheidsklachten heeft. 

• Leerlingen en medewerkers mogen weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 

uur geen klachten meer heeft. 

• Leerlingen en medewerkers die positief getest zijn op Covid-19 moeten tenminste 7 dagen 

thuisblijven na start van de symptomen. Je mag pas naar school als je na deze 7 dagen ook 24 

uur geen klachten meer hebt. Zie ook https://Ici.rivm.nl/leefregels  

• Als iemand in het huishouden van leerlingen of medewerkers positief getest is op Covid-19, 

moet hij /zij 14 dagen thuisblijven. Je kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 

uur klachtenvrij is. Zie ook: https://Ici.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  

• Leerlingen en medewerkers die tot de risicogroep behoren of waarbij een gezinslid tot de 

risicogroep behoort, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. 

• Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of medewerkers met klachten, neemt de school 

contact op met de GGD. 

Les op school 

• Zowel onderweg als bij aankomst op school houd je 1,5 meter afstand. 

• Leerlingen plaatsen de fiets in de stalling en gaan direct naar binnen. 

• De deuren van de lokalen staan de hele dag open. 

• Zodra je de school binnenkomt loop je direct naar je lokaal. 

• In de school is middels pijlen, strepen en linten aangegeven waar je moet lopen. 

• De kluisjes mogen niet gebruikt worden, deze zijn afgezet met linten. 



• Bij binnenkomst in het lokaal was je je handen, conform de instructie bij de ingang en maak 

je je tafel schoon. Indien nodig maak je leermiddelen schoon (zoals gereedschap in de 

praktijklokalen). 

• Leerlingen pauzeren in het lokaal, zij mogen het schoolterrein niet verlaten. 

• Docenten luchten de leslokalen na elke leswisseling. 

Oudergesprekken 

Oudergesprekken vinden digitaal plaats. 

Vervoer 

• Leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer komen op de fiets. Eventueel 

worden zij gebracht: ouders /verzorgers mogen de school in principe niet betreden. 

• Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden opgeroepen 

zoveel mogelijk met de fiets te komen, of zich te laten brengen.  

• Indien het echt niet lukt om met eigen vervoer naar school te komen, maakt u dit per  e-

mail kenbaar bij de betrokken afdelingsleider. De school zal in overleg met het OV naar 

oplossingen zoeken. 
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