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Basisregels 

- Richtlijnen protocol opstart voortgezet onderwijs 

- Leerlingen die ziek zijn blijven thuis 

- Iedereen bewaart anderhalve meter afstand tot elkaar 

- Richtingsaanduidingen worden door leerlingen altijd gevolgd 

- Bij tweerichtingsverkeer in de gangen houdt iedereen rechts aan 

- Als het ontruimingsalarm afgaat dan vervallen alle aangeven routes en wordt verwacht van 

leerlingen en medewerkers dat zij via de kortste route het gebouw verlaten. 

Binnenkomst op school 

- Voordat leerlingen naar school komen checken zij eerst: 

1. of zij wegwerpschoonmaakdoekjes bij zich hebben. 

2. in welk lokaal zij hun eerste les hebben. 

- Leerlingen nemen van huis eten en drinken mee (i.v.m. de richtlijnen van het RIVM is de 

kantine dicht en zijn de automaten niet beschikbaar) 

- Leerlingen die naar school komen zetten hun fiets in het rek en lopen direct door naar de 

ingang. Voordat de leerlingen naar binnen gaan ontsmetten zij hun handen. Het is niet de 

bedoeling dat er gewacht wordt op klasgenoten. 

- Bij binnenkomst loopt de leerling via de aangegeven route naar het lokaal waar hij/zij les 

heeft, ontsmet zijn/haar handen en gaat direct naar binnen. 

- In het lokaal gaat de leerling zitten bij de daarvoor bedoelde lesplekken en maakt zijn/haar 

tafel schoon met een wegwerpdoekje. Tafels mogen niet verschoven worden omdat ze op 

1,5 afstand staan. 

- Een leerling blijft zitten op zijn/haar plek ook als de docent er nog niet is. 

- Leerlingen nemen jassen en tassen mee de klas in. Kapstokken en lockers mogen niet worden 

gebruikt. 

Lessen en leswisselingen 

Algemeen: 
 

Het streven is om leerlingen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal te houden om het aantal personen in 

de gangen te minimaliseren. Dit betekent dat docenten tussen de lessen van lokaal moeten wisselen. 

Van leerlingen die in hetzelfde lokaal blijven tijdens een leswisseling wordt verwacht dat zij blijven 

zitten en geen overlast veroorzaken voor anderen. 

Voor praktische vakken zijn er naast de algemene regels ook specifieke regels die gevolgd dienen te 

worden. Denk hierbij onder andere aan sportlessen. De vakdocenten informeren zelf de klassen over 

deze extra set regels. 

De mediatheek is i.v.m. de maatregelen niet beschikbaar. Leerlingen kunnen wel boeken lenen en 

terugbrengen, hierover volgt later bericht. 

Onderbouw: 
 

Onderbouwklassen worden zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal ingeroosterd. Praktische vakken zoals 

tekenen, sport, muziek en practicumlessen voor biologie, natuurkunde en scheikunde worden wel in 

de vakspecifieke lokalen ingeroosterd. Als leerlingen van lokaal wisselen moeten zij bij vertrek en 

binnenkomst hun tafel schoonmaken met een wegwerpschoonmaakdoekje. Tijdens het lopen volgen 

de leerlingen de aangegeven routes. 



Bovenbouw: 
 

Als leerlingen van lokaal wisselen moeten zij bij vertrek en binnenkomst hun tafel schoonmaken met 

een wegwerpschoonmaakdoekje. Tijdens het lopen volgen de leerlingen de aangegeven routes. 

Leerlingen met een tussenuur mogen naar huis als ze dichtbij wonen of gaan anders naar buiten. In 

het atrium zijn enkele zitplaatsen aanwezig voor bovenbouwleerlingen met een tussenuur die willen 

werken. Leerlingen kunnen niet in de gangen of de mediatheek gaan zitten. 

Pauzes 

Tijdens de pauzes moeten alle leerlingen naar buiten en op het schoolterrein blijven. 

Naar het toilet 

Tijdens een les moet de leerling naar het dichtstbijzijnde toilet lopen. Tijdens een leswisseling 

moeten de leerlingen gebruikmaken van de aangegeven routes en het eerste toilet gebruiken dat zij 

tegenkomen. Bij drukte wordt van leerlingen verwacht dat zij de 1,5 meter waarborgen. 

Leerlingen die gebruikmaken van het toilet dienen: 

• voor en na het gebruik de wc-bril te reinigen met de aanwezige schoonmaakmiddelen.  

• Na het gebruik dienen leerlingen hun handen te wassen voordat ze terug gaan naar het lokaal.  

• gebruikte doekje en of handschoenen te deponeren in de prullenbak en niet weg te spoelen in 

het toilet. 

Docenten en medewerkers 

Docenten en medewerkers mogen van de looproutes afwijken met inachtneming van de 1,5 meter 

regel. 

Bij ziekte van een docent 

De lessen van een zieke docent worden waar mogelijk uitgeroosterd. Onderbouwleerlingen (klas 1 

t/m 3) mogen niet van het schoolterrein. Bij eerste en tweede klassen worden stipuren ingezet. 

Klassen die als gevolg van uitval van de docent een tussenuur hebben moeten naar buiten. 

Bovenbouwleerlingen mogen naar huis als ze dichtbij wonen. 

Loopverkeer in en rondom school 

Waar mogelijk maken we in school gebruik van eenrichtingsverkeer om de 1,5 meter regel te 

waarborgen. Alleen in doodlopende gangen kan tweerichtingsverkeer zijn. In gangen met 

tweerichtingsverkeer moeten leerlingen rechts aanhouden. 

Eenrichtingsverkeer betekent ook dat we werken met specifieke in- en uitgangen en dat je met een 

trap enkel naar boven of naar beneden kunt. Het zal in het begin even wennen zijn, maar we hebben 

ernaar gestreefd om de normale wandelroutes zoveel mogelijk te gebruiken. 

Er zijn hoofdroutes uitgezet in en om het gebouw, die leerlingen moeten volgen om bij de 

verschillende vleugels uit te komen. De hoofdroutes leiden altijd naar alle gebouwdelen en worden 

met paarse pijlen aangegeven. Specifieke routes worden aangeven door middel van gekleurde 

borden en eventueel in combinatie met paarse pijlen. Een leerling volgt dus de paarse hoofdroute 

totdat hij/zij een aanduiding ziet voor een zijroute. 

  



De volgende kleuren verwijzen naar de verschillende gebouwdelen: 

• Paars: hoofdroutes 

• Blauw: B-vleugel m.u.v. B016 

• Oranje: A-vleugel en B016 

• Rood: M-vleugel 

• Geel: C-vleugel (muziek en sport) 

Trappen 

Trappen omhoog: 

• Atrium 

• A -  vleugel 

• M - vleugel 
 
Trappen omlaag: 

• B-vleugel (smalle trap deze komt uit bij de kunstlokalen) 

• B-vleugel (smalle trap komt uit tegenover het kantoor van dhr. Leuiken) 

• Noodtrap M-vleugel buiten 

Ingangen 

• Hoofdingang: Voor leerlingen die naar de A, B of C vleugel moeten 

• Voordeur MYP gebouw: Voor leerlingen die naar de M-vleugel moeten 

• Oude ingang bij het A-gebouw: Dit is alleen tijdens het eerste uur en aan het einde van de 

pauzes een ingang voor leerlingen die les hebben in de A-vleugel. 

• Achterdeur bij de tekenlokalen: Ingang voor leerlingen die uit B027 en de M-vleugel 

Uitgangen 

• Deur bij de hoofingang: Uitsluitend voor leerlingen die vertrekken of leerlingen die een 

tussenuur hebben. 

• Oude ingang van de A-vleugel: Vanuit hier lopen leerlingen weer terug naar de hoofduitgang 

of gaan naar huis. 

• Nooduitgang sportvleugel: Leerlingen die uit een sport- of muziekles komen, lopen via deze 

uitgang en het plein weer terug naar de hoofdingang. 

• Deur tegenover het kantoor van dhr. Leuiken: Deze deur is voor leerlingen die naar de M- 

vleugel moeten lopen. 

• Nooduitgang M-vleugel begane grond: Voor leerlingen die lessen moeten volgen in de A, B of 

C-vleugel en leerlingen die in het M-gebouw van lokaal moeten wisselen. Ze lopen dan 

buitenom terug naar de voordeur van de M-vleugel. 

• Nooduitgang M-vleugel 1e verdieping: Voor leerlingen die lessen moeten volgen in de A, B of 

C-vleugel en leerlingen die in het M-gebouw van lokaal moeten wisselen. Ze lopen dan 

buitenom terug naar de voordeur van de M-vleugel. 

 
  



Tweerichtingsverkeer 

• Gang naar A016 

• Gang naar B107 

• Stukje gang vanaf B103  t/m lift 

• Gang van trap naar B126 

• Gang van trap naar B216 

Ontruimingsalarm 

Als het ontruimingsalarm afgaat dan vervallen alle aangeven routes en wordt verwacht van 

leerlingen dat zijn via de kortste route het gebouw verlaten. 

Aanduidingen  

In school proberen we de aanduiding zo eenvoudig mogelijk te houden. 

• Ingang: Blauw bord met witte pijl: tekst INGANG/ENTRY 

• Uitgang: Blauw bord met witte pijl: tekst UITGANG/EXIT 

• Geen toegang: Rode cirkel met wittestreep: tekst GEEN TOEGANG/NO ENTRY 

• Rechts aanhouden: Blauwbord met twee pijlen: tekst RECHTS AANHOUDEN/KEEP TO THE 

RIGHT 

• Paarse pijl: Geeft de verplichte looprichting aan; als er geen andere aanduiding is betekent 

dit dat deze looproute leidt tot alle vleugels. 

• Blauw bord met een B of met een pijl: Geeft aan dat leerlingen die kant op moeten lopen 

voor de B-lokalen 

• Oranje bord met een A of met een pijl: Geeft aan dat leerlingen die kant op moeten lopen 

voor de A-lokalen 

• Rood bord met een M of met een pijl: Geeft aan dat leerlingen die kant op moeten lopen 

voor de M-lokalen 

• Geel bord met een C of met een pijl: Geeft aan dat leerlingen die kant op moeten lopen voor 

sport en muziek 

• RLW 1,5 meter regel 
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