Coronaprotocol Lodewijk College 2020-2021
Leerlingen Zeldenrustlaan

Voor iedereen geldt:
Kom niet naar school als je verschijnselen hebt die op Corona lijken. Laat je zo snel mogelijk
testen. Blijf ook thuis als een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft die op Corona lijken.

Voor dit protocol zijn de richtlijnen van het RIVM het uitgangspunt (zie hier)
algemeen
• Om de druk op het openbaar vervoer zo laag mogelijk te houden, komen leerlingen zoveel
mogelijk met de fiets naar school of laten zij zich brengen door ouder(s)/verzorger(s).
• Leerlingen hoeven geen afstand te houden tot elkaar. Ze houden wel 1,5 m afstand tot het
personeel, zowel in de gebouwen als buiten op de pleinen.
• Leerlingen reinigen hun handen bij binnenkomst van het lokaal. Zij hoeven hun tafels niet te
reinigen, maar dat mag wel.
gebouwen
• Er geldt geen eenrichtingsverkeer meer binnen het gebouw aan de Zeldenrustlaan, wel op de
Oude Vaart.
• Binnen de locatie Zeldenrustlaan dragen leerlingen en personeel op de gangen en in de aula een
mondkapje. Dat is niet nodig in de lokalen zodra de leerling op zijn plek zit en buiten op de
pleinen. Tijdens het eten mag het mondkapje kortdurend af. Leerlingen nemen zelf een
mondkapje mee. Als een leerling zijn mondkapje vergeten is, kan hij er een halen bij de balie.
• Omdat sommige docenten tot de risicogroep behoren en daardoor niet naar school kunnen
komen, zullen sommige lessen nog digitaal worden gegeven. Het is daarom van belang dat iedere
leerling zijn eigen oortjes of een koptelefoon meeneemt, zodat hij/zij een digitale les kan volgen.
• Binnen de locatie ZL wordt in het schooljaar 2020-2021 gewerkt met een rooster met een Apauze en een B-pauze, net als op de locatie OV. Voor de klassen van havo 2, havo 3, vwo 2, vwo 3
en havo 4 geldt het rooster met de A-pauze (tweede pauze na het 4de uur). Voor de overige
klassen geldt het rooster met de B-pauze (tweede pauze na het 5de uur).
Leerlingen mogen tijdens de tweede pauze alleen verblijven in de aula, het OLC (mits daar geen
les is) en op het schaakbord voor de docentenkamer. Tijdens de overige pauzes mogen de
leerlingen alleen verblijven op de (volledige) begane grond en de eerste verdieping.
• Op beide locaties blijven leerlingen in het gebouw of buiten op de pleinen gedurende de
schooldag, ook tijdens de pauzes. Dit ter bescherming van omwonenden en om overbelasting
van de winkels in de buurt te voorkomen.
• Voorlopig blijft de kantine gesloten. Leerlingen nemen dus zelf hun lunch en drinken mee.
Quarantaine en ziek
• Leerlingen die vanuit de overheid het verzoek hebben gekregen om in quarantaine te gaan,
komen niet naar school. Ouder(s)/verzorger(s) melden hun kind dan ziek via 0115-741229 en
geven aan dat het om quarantaine gaat. Leerlingen in quarantaine maken het huiswerk zoals
aangegeven in Magister en de ELO en volgen de aanwijzingen van de docenten op.

•
•

•

Als een leerling die in quarantaine zou moeten zijn toch naar school komt, wordt deze leerling
naar huis gestuurd.
Leerlingen die tot de risicogroep behoren of die huisgenoten hebben die tot de risicogroep
behoren, mogen er voor kiezen om thuis te blijven. Leerlingen in quarantaine maken het
huiswerk zoals aangegeven in Magister en de ELO en volgen de aanwijzingen van de docenten
op.
Als een leerlingen op school ziek wordt en we vermoeden dat het Corona zou kunnen zijn, dan
wordt de leerling naar huis gestuurd met het advies zich te laten testen. Eerst wordt contact met
thuis opgenomen. Ook hun broertjes en/of zusjes worden naar huis gestuurd.

Overige
• Er wordt op geen enkele plaats in de gebouwen gebruik gemaakt van de airco’s of van
(zwenk)ventilatoren. Wel zullen ramen en deuren veel open staan om zo te luchten.
• Contacten met ouders verlopen zoveel mogelijk via digitale wegen of telefonisch. Er worden
voorlopig geen ouderavonden ingepland. Alternatieven worden op dit moment uitgewerkt.
Alleen bij uitzondering worden ouders op school uitgenodigd. Ouders worden dan bij
binnenkomst eerst ondervraagd over hun gezondheid.

