
 

Corona Protocol Ouders/verzorgers Novalis 

Vooraf 
Beste ouders/verzorgers. Hieronder een iets uitgebreider document dan wat uw kind binnen heeft 
gekregen. Zodat het goed gelezen wordt, houden we het voor de leerlingen zo beknopt mogelijk, maar u als 
ouder/verzorger heeft wellicht meer informatie nodig. Hartelijk bedankt voor uw steun en het opvangen 
van onze leerlingen in deze tijden. We begrijpen dat de situatie alles behalve ideaal is, dus laten we samen 
ons best doen het voor iedereen zo prettig mogelijk te houden. Mocht u nog goede ideeën hebben of 
behulpzame feedback, stuur die dan naar helpdesk@novalis.nl. Een volledig draaiboek voor de school is op 
te vragen via helpdesk@novalis.nl. 

Algemeen 
 Houd altijd de regels aan van het RIVM! Dat wil zeggen: 

o We houden 1,5m aftand van elkaar (als leerlingen onderling en leerling-docent). 
o We desinfecteren onze handen vóór we het lokaal in gaan. 
o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Dit doen 

we vóór we naar school gaan, na een toiletbezoek en voor en na een (eventuele) pauze. 
o We schudden geen handen. 
o We hoesten en niezen in onze elleboog. 
o We zitten niet aan ons gezicht. 
o We blijven thuis: 

 bij neusverkoudheid 
 bij hoesten 
 bij koorts boven de 38° Celsius 
 bij benauwdheid 
 wanneer een gezinslid benauwdheidsklachten en/of koorts boven de 38° heeft 

 De school is pas verantwoordelijk vanaf het schoolplein, daarbuiten is de school niet aansprakelijk. 
 Wanneer een leerling wordt afgezet op school (met de auto), gaat hij/zij direct naar binnen via één 

van de routes die hieronder zijn aangegeven. Wanneer de leerling is uitgestapt, rijdt het vervoer 
direct door. 

 Ouders mogen alleen op uitnodiging van het personeel het schoolplein op en/of de school 
betreden. 

 Leerlingen mogen geen kluisje gebruiken. Zij zorgen zelf dat alle benodigdheden al in hun tas zitten. 
 De kantine is gesloten en er wordt geluncht in het lokaal. Leerlingen zorgen dus zelf voor eten en 

drinken. 
 Leerlingen mogen pas naar het toilet wanneer het eerste uur begonnen is. Hierdoor wordt het 

verkeer op de gangen bij binnenkomst zoveel mogelijk beperkt. Mocht er een uitzondering nodig 
zijn, meld dit dan altijd vooraf bij de receptie. 

 De deuren staan allemaal open zodat niemand deze aan hoeft te raken. De deuren blijven ook 
tijdens de les open staan. 

 Tijdens schooltijd/een eventueel tussenuur mogen leerlingen niet van het schoolterrein af (o.a. 
door drukte bij terugkomst). Leerlingen blijven in principe ook constant in hetzelfde lokaal. 

 Op het schoolplein sta je alleen stil als je nog niet naar binnen kunt (bijv. door een trage 
doorstroom). Let daarbij op de 1,5m afstand! 

 Ouders/verzorgers laten leerlingen met klachten altijd thuis! Gebruik daarbij geen 
temperatuurmeting als indicator. 
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Alle besluiten zijn genomen a.d.h.v. het protocol wat is opgesteld door CNV Onderwijs, AOb, FvOv en VO-
raad en zijn te vinden op de onderstaande site. Wanneer de richtlijnen veranderen, kijken wij ook naar wat 
er eventueel in ons protocol aangepast moet worden. 
https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-heropening-voortgezet-onderwijs-gepubliceerd 

1. Aankomst op school 
De deuren zijn vanaf 08:00 uur open. Als je vóór deze tijd aanwezig moet zijn, laat je dit de dag van tevoren 
weten aan de receptie en volg je de instructies op. Je parkeert je fiets, afhankelijk van waar je lessen hebt. 

 Begane grond. Parkeer je fiets buiten, naast de hoofdingang, op de normale buitenplek. 
 1e verdieping. Parkeer je fiets buiten aan de kant van de smidse, tegenover het grasveld. 
 2e verdieping. Parkeer je fiets in de fietsenkelder. 

 
Leerlingen met liftpas 
Wanneer leerlingen een liftpas hebben, parkeer ze de fiets op de plek van de begane grond, dus voor het 
schoolgebouw. Je komt vervolgens ook via de hoofdingang naar binnen. Max twee mensen in de lift, mits 
de 1,5m wordt aangehouden. 

2. Een 1,5m school(dag) 
Nadat leerlingen hun fiets geparkeerd hebben en je via de juiste ingang naar binnen zijn gegaan zien ze 
zwart-geel gestreepte tape op de vloer. De tape betekent het volgende: 
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 De lange lijnen zijn looplijnen. Loop naar je lokaal over deze lijnen heen. Ga ook niet stukken 

afsnijden “omdat het korter is”, want dit kan leiden tot vervelende situaties. 
 De pijlen geven de richting aan waarin er gelopen wordt. 
 De bloemen zijn veilige havens. Wanneer je hier op staat ben je op een veilige afstand van de 

looplijn. Als je moet uitwijken, bijvoorbeeld wanneer iemand je tegemoet komt in een smalle gang, 
waar je niet met z’n tweeën tegelijk door mag, dan loop je in een zo’n recht mogelijke lijn naar een 
haventje/de bloem totdat de ander gepasseerd is. 

 De stukken tape die dwars over de looplijn heen liggen zijn afstand-strepen. De afstand tussen de 
strepen is de veilige afstand die je van elkaar houdt. Zorg er dus voor dat er altijd twee strepen 
tussen jou en de personen om jou heen zitten. 

3. Het lokaal 
 Wanneer je als eerste bij het lokaal aankomt laat je aan de docent binnen weten dat jullie er 

zijn. Het lokaal, inclusief de tafels, zijn dan al schoongemaakt. 
 Vóór je het lokaal in gaat zie je een tafeltje met daarop een desinfecterende handspray. Deze 

gebruik je om je handen schoon te maken vóór je het lokaal in gaat. Doe dit elke keer dat je een 
lokaal in gaat (dus ook na bijv. een toiletbezoek). 

 Bij binnenkomst loop je naar de tafel in de rij die het verste van de deur af is waar nog 
niemand zit. Zo wordt het lokaal van achter naar voren gevuld (kijk vooraf op de deur van het 
lokaal naar de volgorde van binnen komen). 

 Het verlaten van het lokaal gaat in omgekeerde volgorde als bij binnenkomst. Kwam je als 
laatste binnen, dan ga je als eerste weg. Bij het verlaten hoef je de tafel niet af te doen en mag 
je je handen desinfecteren, maar het hoeft niet. 

 Verlaat het gebouw direct. Sta niet stil binnen of op het schoolplein als het niet moet. 

4. Toetsen 
Bij toetsen gelden iets andere regels in de school. De regels van het RIVM gelden nog steeds! Wanneer je 
niet bij een toets bent, moet je dit uiterlijk de dag van de toets, vóór je toetsmoment doorgeven via 
l.vandewouw@novalis.nl of examen@novalis.nl. 
 
Het toets protocol wordt als aparte bijlage meegeleverd. 
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