
Protocol Heropening Veenoord VMBO (voor leerlingen) 

Algemeen 

 Leerlingen en volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar 

 We schudden geen handen en zitten niet aan ons gezicht 

 We niezen en hoesten in onze elleboog 

 We wassen geregeld onze handen 

 Ben je (neus)verkouden, moet je hoesten, heb je koorts? Blijf dan thuis. Je ouders 

nemen contact op met school. 

 Heeft iemand thuis gezondheidsklachten? Blijf dan thuis. Je ouders nemen contact 

op met school. 

Op weg naar school….. 

 Klassen zullen op verschillende tijden starten met de lessen.  

 Je mag maximaal 10 minuten voor de start van je eerste les op school aanwezig zijn.    

 Klassen zullen ook op verschillende tijden de school verlaten. 

 Jouw klas zal een eigen in- en uitgang gebruiken (volg de aangegeven route van jouw 

klas). 

 Kom met de fiets of lopend naar school! Of laat je brengen en halen met de auto. 

 Maak geen gebruik van het openbaar vervoer.  

In de klas….. 

 Via de voorgeschreven ingang kom je het gebouw binnen.  

 Je loopt rechtstreeks naar het lokaal. 

 Je klas is gesplitst in twee groepen en verdeeld over twee vaste lokalen. 

 Bij binnenkomst was je je handen met zeep en water of met desinfecterende gel. 

 Je reinigt je eigen werkplek en gaat zitten op je vaste plaats.  

 Je maakt geen gebruik van je kluis en je jas gaat over de stoel. 

 Je telefoon staat op stil en is niet zichtbaar in de klas 

 Na je laatste les reinig je weer je eigen werkplek. 

 Verlaat de school via de aangegeven route. 

 Blijft niet hangen in en/of  buiten de school. Wachten op andere leerlingen  anders is 

niet toegestaan.  

De les op school….. 

 Je bent twee dagen per week op school en krijgt dan 4 lesuren van 45 minuten.  

 Na het 2e lesuur volgt een pauze. Pauzeren doe je op je eigen plek in de klas.  

 Onnodig lopen in de klas en door de school is niet toegestaan. 

 Bij uitzondering kan gebruik gemaakt worden van het toilet.  

 In de pauze mag je een broodje eten en wat drinken. De kantine is dicht en de 

automaten staan uit. 

 Je komt met een schooltas naar school. In je tas zitten je boeken en schriften en een 

etui met pennen, potloden en een rekenmachine. 

 Zonder schooltas heb je geen toegang tot de lessen. 



 Lessen sport & Bewegen kunnen helaas nu nog niet aangeboden worden. 

Online lessen thuis…. 

 De andere drie dagen in de week krijg je les via Teams tussen 09.00-12.00. 

 Je aanwezigheid bij deze lessen is verplicht. 

 Alle studiewijzers zijn te vinden in Magister ELO. Voor Opdrachten gebruikt klas 3 

ook Magister. Klas 1 en 2 maakt gebruik van Opdrachten in Simulise  

 In de middag ga je 120 minuten zelfstandig aan de slag met schoolwerk. Je bent 

online verbonden met een docent/mentor via Microsoft TEAMS. Afwezigheid en/of 

te laat komen wordt genoteerd in Magister.  

 Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag ben je thuis nog 90 minuten 

zelfstandig bezig met je huiswerk. 

 Je staat dan ook ingelogd in Teams. Er is een docent beschikbaar om vragen te 

beantwoorden of je op weg te helpen met je huiswerk  

Op vrijdag toch naar school….. 

 Heb je aan het einde van de week achterstanden dan word je ook op vrijdag naar 

school komen. Je mentor neemt daarover contact op met je ouders.  

Extra begeleiding………… 

 In overleg met jou en je ouders kan besloten worden dat je dagelijks naar school 

komt om met je schoolwerk bezig te zijn. 

 Als dat aan de orde is zal je mentor dat met jou bespreken.  

 

Afsluiting……….. 

 Alle lessen (op school en online) staan in Magister vermeld. Je bent leerplichtig en je 

moet dan ook aanwezig zijn (ook online). Ben je met reden afwezig dan moeten je 

ouders/verzorgers contact opnemen met de school. 

 Leerlingen die inzet tonen en het aangepaste schoolprogramma hebben afgerond 

zullen over gaan naar het volgende leerjaar. We houden rekening met de bijzondere 

omstandigheden. 

 De gezondheid en veiligheid van leerlingen, docenten en andere medewerkers van 

Veenoord vinden we heel erg belangrijk. Daarom zullen we de regels en afspraken  

streng gaan handhaven.  

 De 1,5-meter-regel is moeilijk om vol te houden. We gaan er je wel aan houden!   

 


