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CORONA UPDATE 
Het kabinet heeft eerder besloten tot een aantal versoepelingen op scholen. O.a. is de 1,5-meter-

afstand-regel tussen leerlingen onderling komen te vervallen.  

Op Veenoord gaan we weer werken met hele klassen op school en gaan leerlingen weer volgens een 

regulier rooster lessen volgen. De 1,5-meter-afstand-afspraak blijft wel gelden voor medewerkers. Ook 

zullen we vasthouden aan het geregeld wassen van de handen. Na de heropening op 2 juni j.l. hebben 

leerlingen zich uitstekend gehouden aan alle strenge hygiënemaatregelen. We hebben er dan ook het 

volste vertrouwen in dat de leerlingen dat ook de komende tijd weer goed zullen doen. Hieronder volgt 

het protocol voor de leerlingen, het is een aanvulling op de brief van het bestuur van onze school. 
 

Coronaprotocol Veenoord VMBO (voor leerlingen) 
Algemeen 

 De ventilatieroosters in de lokalen moeten altijd open staan, de deuren zoveel mogelijk. Tussen de 

lessen door worden de lokalen gelucht door de ramen open te zetten. Het is dus goed om een vest 

of trui bij je te hebben. Jassen blijven in de kluis. 

 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. 

 Kom je vanuit het buitenland met code oranje of rood, dan blijf je tot en met tien dagen na 

terugkomst thuis. Je ouders nemen contact op met school. 

Op weg naar school….. 
 Je mag maximaal 15 minuten voor de start van je eerste les op school aanwezig zijn.    

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

 Maak liever geen gebruik van het openbaar vervoer.  

In de klas….. 
 Je loopt rechtstreeks naar het lokaal. 

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

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

 Verlaat de school direct na de laatste les. 

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

De les op school….. 
 Onnodig lopen in de klas en door de school is niet toegestaan. 

 In de pauze mag je een broodje eten en wat drinken. De kantine is voorlopig nog gesloten.  

 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. 
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Afsluiting……….. 

 Alle lessen (op school en eventueel online) staan in Magister vermeld. Ben je met reden afwezig 

dan moeten je ouders/verzorgers contact opnemen met de school. 

 Als ouders/verzorgers iemand van school willen spreken moeten zij daar eerst een afspraak voor 

maken. Dus kom niet zonder afspraak naar school. 

 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!   

 

CORONAPROTOCOL BEZOEKERS 

Alle bezoekers van Veenoord (ouders, leveranciers, externe deskundigen, …) zullen bij de receptie een 

vragenlijst van het RIVM doorlopen (zie hieronder) en laten hun eigen gegevens achter, zodat zij altijd 

bereikt kunnen worden. Deze gegevens worden alleen gebruikt indien er sprake is van een 

Coronabesmetting. Na 14 dagen worden de gegevens vernietigd 
 

 


