
 

Addendum bij het leerlingenstatuut in verband met het coronavirus  

Vanwege de grote impact van het coronavirus geldt binnen onze school tijdelijk een aantal 

bijzondere regels. Het doel daarvan is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, om de 

gezondheid van leerlingen en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen en om ervoor te zorgen 

dat leerlingen zo goed mogelijk onderwijs kunnen blijven krijgen.    

1. We volgen binnen de school de zogenoemde RIVM-richtlijnen, waaronder:  

- leerlingen houden 1,5 meter afstand van medewerkers; 

- leerlingen wassen hun handen meerdere keren per dag goed, en drogen ze zorgvuldig af; 

- leerlingen schudden geen handen en zitten niet aan hun gezicht; 

- leerlingen hoesten en niezen in de ellenboog.  

 

2. Binnen het schoolgebouw, op het schoolterrein en tijdens eventuele buitenschoolse 

activiteiten zijn specifieke maatregelen van kracht, bijvoorbeeld in de vorm van verplichte 

looprichtingen en -markeringen. Ook kunnen door medewerkers specifieke instructies 

worden gegeven. Van leerlingen wordt verwacht dat deze worden opgevolgd.  

 

3. Een leerling blijft thuis bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk of smaak. 

Een leerling mag weer naar school als hij / zij gedurende 24 uur klachtenvrij is of de 

coronatest een negatieve uitslag (‘geen corona’) heeft. 

 

4. Leerlingen zijn verplicht om binnen het schoolgebouw een mondkapje (mondneusmasker) te 

dragen bij verplaatsing binnen de school. In het klaslokaal mag het mondkapje af, zodra de 

leerling op zijn plaats zit. Als sprake is van een lessituatie waarin het niet mogelijk is om 1,5 

meter afstand van medewerkers te houden, kunnen leerlingen ook binnen een lokaal 

worden verplicht om een mondkapje te dragen. Dat zal normaal gesproken alleen het geval 

zijn bij praktische vakken en in bijzondere gevallen. 

 

5. Leerlingen die ziek thuis zijn of in afwachting van de uitslag van de coronatest kijken zelf in 

Teams naar de studieplanners of werkwijzers voor het vak. Via Teams kunnen zij ook contact 

zoeken met hun docent tijdens of na de les, afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn. 

  

Deze tijdelijke regels worden - in overleg met de medezeggenschapsraad – periodiek geëvalueerd.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


