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INHOUDSOPGAVE 

 

DOEL 
 
Dit plan hee^ in eerste instan+e het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij 
de school kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emo+oneel, sociaal-
hygiënisch, cogni+ef en vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. 
Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zoveel als mogelijk 
beperken. We streven naar een school als  ‘veilige zone’ waarin we de anderhalve meter 
afstand willen waarborgen voor leerlingen en medewerkers. 

Ons uitgangspunt is om de leerlingen zoveel als mogelijk fysiek onderwijs te geven omdat 
onze leerlingen gebaat zijn bij prakRsch onderwijs. 

De in het plan benoemde onderdelen zijn overwegingen, gedachten en mogelijke +ps die 
bij het maken van een plan voor de heropening van Esloo College gebruikt kunnen 
worden. Allerlei verschillende elementen kunnen van invloed zijn op de uitwerking van het 
plan. 

De invulling is adankelijk van: 

• Het RIVM/GGD-advies 
• Onderwijs behoort tot de vitale beroepen 
• Richtlijnen VO raad 
• Servicedocument prak+jk en beroepsonderwijs 
• Wefelijke protocollen 
• Afspraken op bestuursniveau 
• Afspraken op schoolniveau (MR en leraren) 

Alle afspraken die hieronder staan gelden onder voorbehoud dat de situa+e met Corona niet 
verslechtert, en dat niet uit nieuw onderzoek blijkt dat kinderen tussen 12 en 18 jaar toch  
bevafelijker en besmefelijker zijn voor Corona dan nu gedacht. 

De richtlijnen van het RIVM, de VO-raad en de Sectorraad zijn bekend bij collega’s en 
leerlingen. Concreet betekent dit: 

• 31-8-2020; Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit 
geldt ook voor  volwassenen onderling. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter 
afstand te houden. 

• 31-8-2020; Bij de prak+jkvakken en in de oefenbedrijven hoe^ de 1,5 meter tussen 
leerling en docent niet gehandhaafd te worden als de veiligheid in gevaar is.  

• We wassen onze handen meerdere keren per dagen goed voor tenminste 20 seconden. 
Wanneer i.i.g.:  bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.  

ONDERWIJSINHOUD 12 ..............................................................................................................................

HYGIËNE IN DE SCHOOL 14.........................................................................................................................
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• We schudden geen handen. 
• We hoesten en niezen in onze elleboog. 
• We zifen niet aan ons gezicht. 

AANPAK ORGANISATIE EN AANBOD      
 
Vanaf 18 tot en met 29 mei streven we ernaar om alle leerlingen tenminste 1 keer per week 
naar school te laten komen. We bieden in die twee weken onderwijs op afstand, een doe-tas 
en één lesmoment (45 minuten) per week op school waar individueel of in twee- of 
drietallen gesproken wordt met een docent over het welbevinden, sociale hygiëne op Esloo 
College en het schoolwerk.  
 
De mentoren nodigen de leerlingen uit op de gebruikelijke wijze (Schoudercom, Skype). 
Leerlingen worden op basis van de  ondersteuningsbehoe^e ingedeeld in twee/drietallen. Er 
wordt een rooster gemaakt met +jdssloten per klas, de mentor maakt de drietallen.  
 
Er is een kletspot voor elke mentor/klas met vragen erin die zijn gericht op de afgelopen 
periode. Het is de bedoeling dat deze vragen aan de leerlingen gesteld worden om het 
gesprek over het welbevinden van de leerling te s+muleren. De kletspofen staan op de tafel 
in de hal. 

In de week  van 11 mei hebben de leerlingen en ouders filmpjes ontvangen,  die gemaakt zijn 
op de loca+e Esloo College,  waarin uitgelegd wordt hoe de school is heringericht volgens de 
richtlijnen, infographics, sociale hygiëne en looproutes. Voor PRO leerlingen is het van belang 
dat de nieuwe regels visueel, concreet en met bekende personen aangeboden worden en 
herhaaldelijk afgespeeld kunnen worden. Zie bijlage 3 

Vanaf 2 juni gaat 100% van de leerlingen (gespreid) naar school, we streven ernaar om 
alle leerlingen tenminste 3 dagdelen (9 lesuren) per week naar school te laten komen. De 
leerlingen zullen op school in kleine groepen van maximaal 6 personen aan het werk gaan 
en ondersteund worden door de docent bij het behalen van de leerdoelen. We bieden 
daarmee een solide basis voor alle leerlingen tot het eind van het schooljaar.  
 
De groepsstages van klas 2 stoppen. De stages van klas 3 en 4 worden individueel 
bekeken. Adankelijk van het stagebedrijf, de leerling en ouder zal er in overleg besloten 
worden, door de stagebegeleider en mentor, of de stage wel of niet doorgaat. De 
stagebegeleiders zullen de begeleiding zoveel als mogelijk telefonisch verzorgen. De 
stages van klas 5 worden z.s.m. afgesloten met een eindgesprek. 

Liefst zouden we iedere leerling 5 dagen onderwijs gunnen, dit is echter prak+sch niet 
haalbaar. We hebben bij het maken van deze verdeling ook gekeken naar: 

• Veiligheid leerlingen en docenten. 

 3



• Belastbaarheid van het team. Docenten aanwezig op school geven les aan de kleine 
groepen. Docenten die thuis werken worden belast met andere taken, zoals bijvoorbeeld 
het geven van onderwijs op afstand. 

• Prak+sch zaken zoals gebruik en groofe van ruimtes. 

Vanaf 31 augustus 2020 gaan alle leerlingen full+me naar school, stages worden opgestart 
indien mogelijk. 

Hoeveel dagen gaat iedere klas naar school? 

Op 2 juni starten we met een rooster voor 3 weken. Na deze 3 weken wordt er geëvalueerd 
of het mogelijk is om de leerlingen meer uren fysiek onderwijs op school te geven.  
Klas 1: vier dagdelen. 
Klas 2: drie dagdelen, geen groepsstages 
Klas 3: PrO+ 4 dagdelen en Pro 3 dagdelen, stage afstemmen op mogelijkheden (bedrijf, 
leerling/ouder) 
Klas 4: drie dagdelen, stage afstemmen op mogelijkheden (bedrijf, leerling/ouder) 
Klas 5: individuele porpoliogesprekken, geen stage maar een afrondend eindgesprek van de 
stage en afname examens Entree op loca+e. 
Vanaf 31 augustus 2020 gaan alle leerlingen full+me naar school, stages worden opgestart 
indien mogelijk. 

 
InrichRng van de lokalen 
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De inrich+ng van de lokalen is afgestemd op het advies van het RIVM, de VO- en de 
Sectorraad. De school gaat uit van anderhalve meter afstand houden tot elkaar:  

• Tussen collega’s onderling  
• Tussen leerlingen onderling hoe^ er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden (valt 

niet meer onder advies RIVM start schooljaar 20-21(31-8-2020). 
• Tussen collega’s en leerlingen  

• Per lokaal is onderzocht hoeveel leerlingen er tegelijker+jd in een lokaal kunnen. Het 
maximale aantal voor de AVO lokalen is 6 personen (per schooljaar 20-21 kunnen de 
normale groepsgroofe gehandhaafd worden).  De tafels/werkplekken worden zo 
geplaatst dat er anderhalf  meter tussen de leerlingen zit. Tussen leerlingen onderling 
hoe^ er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden (valt niet meer onder advies RIVM 
start schooljaar 20-21(31-8-2020). 

De lokalen worden goed geven+leerd. 
31-08-2020; Het gebouw is van 2008 en gebouwd conform het toen geldende bouwbesluit. 
De installateur Kropman hee^ al voor de vakan+e de opdracht gekregen om de ven+la+e met 100% 
buitenlucht te laten draaien. 

Algemene ac+es 

Daarnaast vragen we de teamleden volgende ac+es te nemen: 

• Zet	tijdens	de	lessen	een	raam/ramen	open	om	de	ruimte	te	ventileren	met	een	minimale	
opening	van	1.700	cm2.	Dit	is	bijvoorbeeld	een	opening	van	40	x	45	cm.	

• Spui	tussen	de	leswisselingen	door	in	een	leeg	lokaal	(deuren	en	ramen	tegen	elkaar	
openzetten),	met	een	minimale	opening	van	1	m2.	
Bij	nieuwbouw	wordt	er	door	de	installatie	al	voldoende	geventileerd,	maar	spuien	door	
een	raam/ramen	en	deuren	te	openen	mag	ook.	

• Controleer,	indien	aanwezig,	tijdens	de	lessen	regelmatig	de	CO2-meter.	Bij	oranje:	zet	
(nog)	een	raam	open,	bij	rood:	er	moet	gespuid	worden	(waarbij	iedereen	10	tot	15	
minuten	het	lokaal		verlaat).	Blijft	–	ook	bij	maximale	ventilatie	–	een	CO2-meter	tijdens	
lesuren	op	rood	staan	dan	kan	de	ruimte	niet	meer	worden	gebruikt.	Neem	dan	contact	op	
met	je	teamleider	

• Zorg	dat	aanwezige	ventilatieroosters	volledig	open	staan	en	niet	gehinderd	worden	door	
gordijnen	of	iets	dergelijks.	

• Controleer	of	aanwezige	ventilatieroosters	zijn	schoongemaakt.	Zo	niet,	informeer	je	
teamleider	

• Gebruik	géén	zwenkventilatoren	en	airco’s.	Neem	bij	een	binnentemperatuur	boven	de	26	
graden	aanvullende	maatregelen	conform	het	hitteprotocol	(mogelijke	maatregelen:	ramen	
en	deuren	openen,	extra	water	drinken	(docenten	en	leerlingen),	met	de	klas	naar	buiten	
gaan,	extra	pauze,	tropenrooster).	

Wat als het straks kouder wordt? 

De LVDOH afdeling FZ hee^ zich op dit moment vooral geconcentreerd op de start van de scholen en 
wat er nu nodig is om weer te beginnen. De resultaten van de RIVM-onderzoeken zijn nog niet 
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bekend en we weten ook nog niet wat de volledige bezesng van scholen in de prak+jk gaat 
betekenen of wat de consequen+es zullen zijn in de situa+e dat de ramen als gevolg van kou 
misschien niet open kunnen. FZ blij^ de ontwikkelingen nauwgezet volgen en we informeren jullie 
zodra we meer weten. 

CommunicaRe naar medewerkers en ouders 

We begrijpen dat het ven+la+evraagstuk net als andere actuele onderwerpen kan leiden tot vragen 
bij medewerkers en ouders/verzorgers. Op 28-08-2020 is er een brief met informa+e naar de ouders 
en medewerkers gestuurd, bijlage 6 en 7. 

Inrich+ng in ruimte oefenbedrijven en prak+jkvakken worden aangepast aan de richtlijnen 
van het RIVM, de VO- en de Sectorraad. Daarnaast is er ook gekeken of de veiligheid zoveel 
als mogelijk gegarandeerd kan worden met een docent op anderhalve meter afstand. De 
ac+viteiten/lesinhoud  en het aantal leerlingen zullen afgestemd worden op deze criteria. 

Vanaf 31 aug 2020 blijven de leerlingen +jdens de les in hetzelfde lokaal om verkeer op de 
gangen te voorkomen. De leerlingen van REPRO, Horeca en Verzorging zullen hun rondes 
hervafen. 
 
Onderwijs op afstand 

Als de leerlingen drie dagdelen of meer naar school gaan zal er de overige dagen sprake 
zijn van ‘onderwijs op afstand’. Dit ziet er als volgt uit: 

• De leerlingen volgen de digitale programma’s die de docent hee^ klaargezet. Het internet 
van de leerling moet dan wel stabiel zijn. 

• De docenten die thuis werken kunnen telefonisch extra begeleiding bieden. Dit onderwijs 
zal gericht zijn op het herhalen en inoefenen van eerder aangeboden kennis en 
vaardigheden. 

 
Wanneer krijgen de leerlingen onderwijs op afstand: 

• Als er lesuitval is door ziekte van de leraar. 
• Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn. 
• Als de leerling ziek is. Deze leerlingen zullen telefonisch 2 keer in de week worden 

begeleid door een docent die thuis werkt. Dit onderwijs zal gericht zijn op het herhalen 
en inoefenen van eerder aangeboden kennis en vaardigheden. 

Ouders in de school 

Ouders zijn niet welkom in school. Indien nodig worden de ouders uitgenodigd. Tijdens de 
afspraak wordt gevraagd de onderlinge afstand van anderhalve meter te respecteren. 

PauzeRjden 
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Vanaf 31 augustus 2020 worden Pauzes  gehouden in het restaurant en in de hal beneden. 
Klas 4 en 5 mogen ook buiten de school pauze houden.  

SchoolRjden 

Elke leerling krijgt een weekrooster voor de periode tot de zomervakan+e. Er wordt 
lesgegeven in dagdelen van drie uur. Klas 1 komt vier dagdelen naar school (12 lesuren). Klas 
2 komt drie dagdelen naar school, (9 lesuren). Klas 3 PrO+ komt 2 dagdelen (9 lesuren). Klas 3 
Pro komt één dagdeel  (6 lesuren) Klas 4 komt 3 dagdelen (9 lesuren). De ISK komt 5 dagdelen 
(15 lesuren). Leerlingen van klas 5 krijgen individueel een oproep om hun porpolio af te 
maken of om ze klaar te stomen voor de Entree examens/PVB. Docenten hebben daarna +jd 
om lessen voor te bereiden. 

 
Vanaf 31 augustus 2020 gaan alle leerlingen full+me naar school en volgen het weekrooster., 
stages worden opgestart indien mogelijk. 

Er zijn verschillende aanvangs- en vertrek+jden om spreiding leerlingen te realiseren. Dit om 
enerzijds drukte op het schoolplein en aanlooproutes te verlichten en anderzijds de druk op 
het OV te verlichten. 

Bij de start van schooljaar 20-21 (31-8-2020) zijn er geen verschillende aanvangs- en 
vertrek+jden om spreiding leerlingen te realiseren. Dit is veranderd omdat er geen drukte op 
het schoolplein en aanlooproutes is ervaren door school en het OV. De onrust die de 
verschillende aanvangs- en vertrek+jden met zich meebrengt weegt zwaarder dan de kleine 
aantallen die te grote drukte zou veroorzaken. 

Als de leerlingen te laat komen moeten ze zich melden bij de administra+e, ze  worden dan 
telefonisch aangemeld bij de mentor en mogen daarna naar de klas.  

Maandag t/m vrijdag: start dinsdag 2 juni 

Lesblok 1:  

Star+jd: 08:30 uur (max. 25 leerlingen)            starsjd: 9:00 uur (max. 25 leerlingen) 

Eind+jd: 11:30 uur (max. 25 leerlingen)           eind+jd: 12:00 uur (max. 25 leerlingen) 

Lesblok 2:  

Starsjd: 12:30 uur (max. 25 leerlingen)          starsjd: 13:00 uur (max. 25 leerlingen) 

Eind+jd: 15:30 uur (max. 25 leerlingen)           eind+jd: 16:00 uur (max. 25 leerlingen) 

Start schooljaar 20-21 (31-8-2020); 

Coaching van 08:00 uur tot 08:25 uur

Mentorles van 08:25 uur tot 08:45 uur
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Te laat inhalen is op woensdagochtend om 08:00 uur. Leerlingen zijn pas te laat voor de 
mentorles vanaf 08:30 uur. 

Zorg in de school 

Zorgverlening in de school wordt opgestart met inachtneming van de anderhalve meter 
afstandsnorm.  De zorgverleners halen de leerlingen op in de klas en brengen de leerling 
weer terug. 
 
LOGISTIEK (zie filmpjes Esloo College) 

Binnenkomen 

Leerlingen die boven in het gebouw moeten zijn gebruiken de poort, de fietsen 
zefen ze in de fietsenstalling. Zij komen binnen via de achterdeur. 

Leerlingen van Detail, Techniek en Repro gebruiken de zijingangen van deze 
oefenbedrijven. Leerlingen met een fiets, kunnen deze parkeren op de 
parkeerplaats bij de oefenbedrijven (er moet door Arthur nog een fietsenrek 
worden neergezet). 

Leerlingen van Horeca gaan via de poort bij de keukendeur naar binnen. 
Horecaleerlingen met fiets zefen de fiets in de fietsenstalling. Zij komen binnen 
via de achterdeur. 

Nb: route gymvleugel moet nog bepaald worden. 

Op het plein worden harten op de tegels geverfd die de 1,5 meter aangeven. 

Jassen en tassen 
 
Materialen, zoals jassen en tassen, worden in de klassen bewaard, zodat er geen 
opstoppingen mogelijk zijn bij de kapstokken en/of lockers in de hallen. 
31-08-2020 de lockers mogen weer gebruikt worden, jassen en tassen blijven in de gang/
locker 

1e lesuur van 08:45 uur tot 09:45 uur

2e lesuur van 09:45 uur tot 10.45 uur

Pauze van 10.45 uur tot 11:00 uur

3e lesuur van 11:00 uur tot 12:00 uur

4e lesuur van 12:00 uur tot 13:00 uur

Pauze Horeca leerlingen van 12:30 uur tot 13:00 uur

Pauze  van 13:00 uur tot 13:30 uur

5e lesuur van 13:30 uur tot 14:30 uur

CKS (CKS koken duurt 90 minuten) van 14:30 uur tot 15:30 uur
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Looproutes in en om de school  

De looproute is een looproute voor de leerlingen. En de looproute is zoveel 
mogelijk eenrich+ngsverkeer. Als leerlingen in de school zijn, dan loop je als 
leraar ook de looproute om het goede voorbeeld te geven. In de gangen lopen 
we zoveel mogelijk aan de rechterkant. 

Bij de start van het schooljaar 20-21; 31-08-2020  is de looproute voor BVO en 
Verzorging veranderd.  

De facilitaire medewerkers hebben een lichtgevend oranje hesje/T-shirt aan 
omdat zij bij werkzaamheden niet al+jd volgens de looproutes kunnen  lopen. 

NB: Tijdens de lessen staan de lokaaldeuren open. Er liggen wiggen klaar op de 
tafels in de hal. 

Naar buiten gaan 

De leerlingen van boven gaan via het noodtrappenhuis naar buiten. Zij gaan 
naar buiten via de zijdeur op de begane grond. Leerlingen met een fiets gaan via 
de gang van de direc+e/administra+e en volgen de pijlen via de hal naar buiten 
naar het schoolplein/fietsenstalling. 

Bij start schooljaar 20-21(31-8-2020)  :  
Leerlingen gaan naar buiten via de zijdeur op de begane grond. Ook leerlingen met een fiets 
gaan via de zijdeur op de begane grond naar buiten naar het schoolplein/fietsenstalling. 

Leerlingen van Detail, Techniek en Repro gaan via dezelfde weg naar buiten (dus 
via eigen oefenbedrijf). Leerlingen van de Horeca gaan via de nooduitgang aan 
de voorkant van het gebouw naar buiten. Horeca leerlingen met de fiets volgen 
de pijlen de hal naar het schoolplein voor de fietsenstalling. 

De school gebruikt infographics voor heldere communica+e over veiligheids- en 
hygiënemaatregelen buiten en binnen de school. Er zijn  films gemaakt waarin de 
infographics, de looproutes en sociale hygiëneregels uitgelegd worden. In de week voor 18 
mei worden deze films naar leerlingen en ouders gemaild en de regels worden in de klas 

Personeel 

Als er leerlingen in de school aanwezig zijn, loop je als leraar ook de looproute 
om het goede voorbeeld te geven. 

Uitzonderingen: 

Er kan gewoon koffie  gehaald worden in de koffiekamer. Personeel van de 1e 
etage kan naar hun kantoor. Als dit personeel een afspraak hee^ met een 
leerling, dan halen zij de leerling uit de les en lopen gezamenlijk naar hun 
kantoor. 

Nb: De looproutes in en om de school gaan we uitproberen tot de 
zomervakan+e. Ideeën of sugges+es zijn welkom, geef deze per mail door aan 
Paul of Yvonne.
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besproken, zie bijlage 3. 

Reizen leerlingen: 

Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om 
geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te 
laten brengen en halen door een ouder/verzorger. Leerlingen buiten een straal van 8 
kilometer van de school worden tevens opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het 
halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.
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Reizen en parkeren personeel 
 
De mogelijkheden om het ov te gebruiken moeten beperkt blijven, de docenten gaan meer 
met de auto of fiets naar school komen. De mogelijke parkeerproblema+ek lossen we op 
door het 2e hek te openen naar parkeerruimte op het achterplein. 

Start en eind lesblok 

Daar waar het voor leerlingen binnen een straal van 8 kilometer niet mogelijk is om zonder 
gebruik te maken van het OV op school te komen is een mondkapje in het OV verplicht.  
	
Er is afstemming geweest met EBS en HTM over het gebruik van het openbaar vervoer 
door leerlingen die hiervan adankelijk zijn om van en naar school te komen: 

• De trams en bussen van de HTM zullen vanaf 2 juni 2020  voor bijna 100% volgens 
normale dienstregeling gaan rijden. De HTM hee^ laten weten, dat zij op basis van 
de eigen analyses én de aantallen die uit de inventarisa+e zijn gekomen, geen 
problemen verwachten. 

Het devies blij^ echter: mijd het OV.  
Het volgende wordt  met de ouders/verzorgers en leerlingen  gecommuniceerd:  

1. In het algemeen: Reis alleen met het OV als het écht noodzakelijk is. 
2. Het is per 1 juni verplicht om in het OV een niet-medisch mondkapje te dragen. 
3. Houd ook met dit mondkapje op in het OV zo veel mogelijk afstand van elkaar. 
4. Iedereen is en blij^ zelf verantwoordelijk. Dus als de trein, tram of bus te vol is: sla 

er 1 over. Ga dus voor de zekerheid op +jd, dus eerder dan normaal, van huis weg. 
5. Een buschauffeur of trambestuurder kan besluiten om, als het voertuig te vol is, 

door te rijden. In dat geval kun je pas met de volgende bus of tram mee. 
6. Betaal voor je OV-reis. Check in en check uit met de OV-chipkaart. Er wordt op 

gecontroleerd. 

EBS en HTM monitoren komende weken de gang van zaken nauwlefend, mede aan de 
hand van de resultaten van de inventarisa+e. Indien nodig zullen er op detailniveau 
aanpassingen worden gedaan aan de inzet van de middelen. Wil je directe afstemming 
hebben over extra of alterna+ef vervoer, kun je als ouder/verzorger of leerling  contact 
opnemen met: Dhr. Van Rongen. 

Instruc+e gebruik mondkapjes is noodzakelijk:  

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/nieuwsbericht-alles-over-mondkapjes/  
https://www.youtube.com/watch?v=Eq8RNVfxFZA	
 
Bij de ingang van de school en het hek staat de anderhalve meter regel op een gronds+cker 
en/of poster. Er staan een of meerdere personeelsleden bij de ingang om leerlingenstroom 
te begeleiden en toe te zien dat de anderhalve meter afstand tot de docenten  in acht 
genomen wordt. Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten 
niet op het schoolplein.  
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We moeten voorkomen dat er massale groepen bij binnenkomst en weggaan ontstaan 
waardoor er veel leerlingen moeten wachten op het schoolplein, in/uitgang en bij het hek. 

• We doen dit door gebruik te maken van +jdssloten, zie rooster. 
• Aan het eind van de lesdag worden leerlingen klasgewijs naar buiten gebracht. 

Bij de start van schooljaar 20-21 (31-8-2020) zijn er geen verschillende aanvangs- en 
vertrek+jden om spreiding leerlingen te realiseren. Dit is veranderd omdat er geen drukte op 
het schoolplein en aanlooproutes is ervaren door school en het OV. De onrust die de 
verschillende aanvangs- en vertrek+jden met zich meebrengt weegt zwaarder dan de kleine 
aantallen die te grote drukte zou veroorzaken. 

ONDERWIJSINHOUD 

Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Leerlingen gaan dan wel naar school, 
maar de situa+e is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot 
onzekerheid bij leerlingen. De pedagogische prioriteit is groot. De leerlingen en docenten 
moeten het openen van de school als posi+ef kunnen ervaren. De docent moet zorgdragen 
dat dit ook gebeurt. Alle maatregelen die worden getroffen moeten worden uitgelegd en 
voorgedaan. Leerlingen moeten ook de ruimte krijgen om hun verhaal te doen over de 
periode dat de school dicht was. 

• Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt 
• Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen. 
• Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden. 
 
Aanbod vak inhoud 

Een deel van de leerlingen kan in enige mate een achterstand hebben opgelopen. 
Voor vrijwel iedereen hee^ de huidige situa+e dus gevolgen voor het 
onderwijsprogramma na de crisis. De eigen docenten van leerlingen zijn het best in 
staat te onderzoeken hoe groot de achterstand voor elke leerling is en wat een 
leerling nodig hee^ om de overgang terug naar de school te maken. Zij kennen hun 
leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis 
hadden moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en 
voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die 
leerlingen waar dat nodig is (Onderwijsraad 2020). 
Welke inhouden zijn nog essen+eel om dit schooljaar te behandelen? 

• We bieden in de periode tot de zomervakan+e een passend programma aan. 
• We gebruiken hiervoor dezelfde methoden zoals ze de afgelopen weken gewend zijn. 

Snappet is in een aantal klassen toegevoegd aan het lesmiddelenpakket. 
• Toetsen vervallen, de lesmomenten die er zijn worden benut om het welbevinden van de 

leerlingen te s+muleren en om instruc+e te geven.   

 12



• Leskaarten worden ’s middags door de docenten in het laatje van de klas gelegd in de 
koffiekamer 

Vanaf	start	schooljaar	20-21		(31-8-2020)  
wordt het reguliere aanbod vak inhoud aangeboden. 

AfsluiRng klas 5 

De diploma uitreiking zal in aangepaste vorm plaatsvinden. Alle leerlingen van klas 5, die 
daar prijs op stellen, krijgen een jaarboek. 

CommunicaRe met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen 

• Oudergesprekken worden telefonisch of digitaal gevoerd.  
• De leerlingen ontvangen een (aangepast) rapport, richtlijnen komen van de zorg 

coördinator. 
 
Kletspoaen 

De kletspofen (wekpofen) voor de mentoren staan in de hal op de tafel. In de 
kletspot zit een aantal kaartjes met vragen gericht op de afgelopen Corona 
periode. De kletspot is bedoeld voor de eerste gesprekken met de leerlingen.  

Monitoren ontwikkeling leerlingen en toets beleid 

• De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden op de gebruikelijke wijze en 
vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Profijt.  

• Er wordt een leerlingbespreking gehouden. 
• Er zal een rapport aan het eind van het jaar gemaakt worden. 
• Toetsen vervallen, de lesmomenten die er zijn worden benut om het welbevinden van de 

leerlingen te s+muleren en om instruc+e te geven.   
Vanaf	start	schooljaar	20-21		(31-8-2020) wordt het toetsbeleid hervat. 
 
Sportmomenten 

• we doen sporten waarbij het fysiek contact minimaal is 
• voor en na het sportmoment wassen we allemaal onze handen volgens richtlijn 
• de leerlingen worden zoveel als mogelijk mee naar buitengenomen, bij regen wordt er 

gewandeld in regenkleding of er wordt een sport gerelateerde les gegeven in een lokaal. 
• de leerlingen kleden zich niet om 
• we streven ernaar dat alle leerlingen t/m klas 4 minimaal één keer per week gymles  door 

een vakleerkracht krijgen 
Vanaf	start	schooljaar	20-21		(31-8-2020) kleden de leerlingen zich om voor de sportlessen 

Zieke/afwezige leerlingen 

• De afwezige leerlingen gaan verder met onderwijs op afstand. 
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• Docenten (die thuiswerken) houden contact (telefonisch/teams) met deze leerlingen. 

HYGIËNE IN DE SCHOOL 

Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, worden uit de weg 
gegaan. Medewerkers hebben geen fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de 
anderhalve meter afstand te houden. 

CommunicaRe naar ouders/verzorgers: 

In de communica+e naar ouders staat dat de school de inten+e hee^ om de anderhalve-
meter-regel na te leven, maar dat je die niet voor 100% kunt garanderen. Leerlingen kunnen 
bijv. spontaan enthousiast op elkaar afstappen na weken thuis-onderwijs (CED, 2020). 

Tussen leerlingen onderling hoe^ er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden (valt niet 
meer onder advies RIVM start schooljaar 20-21(31-8-2020). 

Tevens wordt vermeld dat alle afspraken die er worden gecommuniceerd gelden onder 
voorbehoud dat de situa+e met Corona niet verslechtert, en dat niet uit nieuw onderzoek 
blijkt dat kinderen tussen 12 en 18 jaar toch bevafelijker en besmefelijker zijn voor Corona 
dan nu gedacht. Zie brieven in bijlagen en in Schoudercom. Tevens wordt de info op de 
Website up-to-date gehouden. 

• docenten, MR en ouders worden goed geïnformeerd over afspraken via e-mail, 
Schoudercom en Skype 

• docenten kunnen op de K-schijf bij heropening school de betreffende documenten vinden 

Eten en drinken 

• iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch 
• leerlingen mogen geen voedsel delen 
• leerlingen moeten ook +jdens het eten/drinken apart zifen, aan hun eigen tafel 
Vanaf	start	schooljaar	20-21		(31-8-2020) mogen de leerlingen eten en drinken in het 
restaurant, de hal en buiten. 

Handen wassen, hoesten of niezen 

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effec+eve manier om 
besmesng te voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 20 
seconden. De docenten en leerlingen wassen op regelma+ge basis de handen 
(minimale interval twee uur per wasbeurt). Leerlingen krijgen dagelijks instruc+e 
om de handen goed te wassen (filmpje). De leerlingen drogen hun handen af met 
papieren wegwerpdoekjes. 

• terugkerende training en aandacht voor rou+nema+g handen wassen 
• medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school 
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• leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en 
na het eten, na hoesten of niezen 

• geef instruc+e om in de elleboog te hoesten 
• zorg dat in school alleen papieren zakdoekjes gebruikt worden (in toilefen 

zijn sowieso papieren handdoekjes hygiënischer dan gewone handdoeken)  
• de docent gee^ instruc+e om contact van handen met ogen en mond te vermijden 

 
Hygiënemaatregelen op Esloo College: 
 
31-08-2020; Wel of geen mondkapjes in school 
De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt voor zowel leerlingen als medewerkers in school geen 
verplich+ng voor het gebruik van mondkapjes. Leerlingen en medewerkers mogen er wel zelf voor 
kiezen om een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld als zij het voor hun eigen gemoedstoestand 
presg vinden dit wel te doen. 

• in elk lokaal liggen papieren zakdoeken en handdoekjes, handzeep, desinfecterende 
gel, reinigingsdoekjes en oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger). 

• bij binnenkomst in de school  wassen leerlingen en docenten hun handen met de 
desinfecterende gel of zeep. Dit vereist heldere instruc+es. Deze staan op de speciale 
posters (infographics) in de klassen vermeld.

• leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af 
met reinigingsdoekjes of oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger), 
zij  herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.  Dit geldt ook voor werkplekken en 
gereedschappen in prak+jklokalen. 

• leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen of   
leerkrachten met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Dit vereist 
heldere instruc+es. 

• in ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden nadat er 
een wisseling van leerlingen hee^ plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één 
keer per dag. 

• de deuren van de leslokalen blijven geopend. Hierdoor wordt het 
gebruik van de deurklinken of handgrepen zoveel mogelijk beperkt 
(de wiggen liggen op de tafels in de hal).

• lucht de lokalen tussen de lessen door, door de ramen open te zefen. 

• zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk spullen uitgedeeld hoeven te  
worden. 
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• zorg ervoor dat teamleden zo weinig mogelijk rondlopen +jdens een les.  

Richtlijnen 
Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blij^ thuis bij: 

• neusverkoudheid 
• hoesten 
• moeilijk ademen/benauwdheid 
• koorts boven 38 graden 
• een personeelslid moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken en mag pas weer 

naar school als deze na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer hee^ 
• als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38 graden en/of 

benauwdheidsklachten hee^, blij^ deze ook thuis 
• als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten hee^, mag het personeelslid 

weer naar school 
• als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is op COVID-19 en een 

posi+eve uitslag hee^, moet deze wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 
14 extra dagen thuisblijven. 

Schoonmaak 

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken 
die met de handen in contact zijn regelma+g schoonmaken. Het betre^ 
zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, handgrepen, leuningen, 
deurklinken, toiletbrillen, laptops, Chromebooks en PC-toetsenborden.. 

• leuningen, deurklinken, lockers en handgrepen in de gangen en hal worden gedurende 
de dag schoongemaakt (Ayfer) 

• als een klas naar huis gaat wordt de klas (tafels, wasruimte e.d.) gereinigd (docent/
leerling) 

• na toiletgebruik moet de wc-bril worden gereinigd. Dit kan met 
desinfecterende doekjes (toiletganger zelf, doekjes aanwezig in 
toiletruimte). 

• vuilnisbakken moeten op dagelijkse basis worden geleegd (Arthur) 
toiletten moeten minimaal een keer per dag worden schoongemaakt (Ayfer) 
 
Testprocedure COVID-19 voor medewerkers van Lucas Onderwijs  
 
Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, 
zich zonder tussenkomst van de bedrijfsarts laten testen bij de GGD. Om een testafspraak 
te maken komt een gra+s landelijk telefoonnummer beschikbaar dat zeven dagen per 
week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar zal zijn. Dit nummer wordt op 1 juni om 
08.00 uur bekendgemaakt. 

Heb je (lichte) klachten (hoesten, koorts, kortademigheid), blijf dan thuis en laat je testen. 
Meld dit aan je leidinggevende. Laat het je leidinggevende ook weten als een van je 
gezinsleden (lichte) klachten hee^ en wordt getest. Na de test word je binnen 48 uur 
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Evaluatie Coronaperiode op Esloo College maart tot en met juli 2020 
Sinds 27 februari 2020 is het Coronavirus in Nederland. 
Op 9 maart meldt de eerste docent zich met  verkoudheidsklachten en ziekt thuis uit. 
Op 15 maart wordt er gemeld tijdens een persconferentie dat de scholen op 16 maart dicht gaan. 
Het crisisteam op Esloo College wordt diezelfde avond samen gesteld en gaat aan het werk. 
Alle teamleden werken zoveel mogelijk thuis, het crisisteam is vaker aanwezig en het MT houdt de 
school open tussen 9.00 en 14.00 uur. 
Er zijn 5 teamleden die tot de risicogroep behoren of gezinsleden hebben die tot de risicogroep 
behoren. 
De team-brainstorm over de 1,5 meter (social distancy) start. Vooral voor de praktijkvakken en 
oefenbedrijven is het handhaven hiervan een uitdaging.  
De leerlingen krijgen afstandsonderwijs. Er wordt zo snel als mogelijk voor alle leerlingen een laptop of 
tablet geregeld. Mentoren bellen minimaal 2 keer in de week met de leerlingen. Tijdens dit 
contactmoment worden 2 zaken met hen besproken; ten eerste hun welbevinden en ten tweede hun 
schoolwerk. 
De leerlingen zijn moeilijk te motiveren voor het “theoretische” schoolwerk. Er worden Doe-tassen 
ontwikkeld en verspreid met doe-opdrachten en bijbehorende materialen vanuit alle praktijkvakken en 
oefenbedrijven. Ook worden er allerlei Challenges bedacht om de leerlingen te motiveren. 
Enkele leerlingen zijn fysiek aanwezig geweest op school omdat de thuissituatie daarom vroeg en 
enkele leerlingen hebben we gevraagd voor het klusteam zodat ze niet op straat of in het park zouden 
zwerven. Deze jongeren hebben een vrijwilligersvergoeding gekregen omdat ze enkele lokalen 
geschilderd hebben. 
Deze periode heeft van 16 maart tot 29 mei geduurd.  
Het VO mocht vanaf 2 juni, na de meivakantie weer open volgens de RIVM richtlijnen. 
Vanuit de VO raad en de sectorraad volgde een protocol opstart VO en het service document opstart 
praktijkonderwijs. 
Esloo College heeft voor de teamleden, leerlingen en ouders het document Heropening Esloo College 
geschreven. Voor de leerlingen en ouders zijn verschillende filmpjes gemaakt waarin alle richtlijnen en 
maatregelen duidelijk worden uitgelegd. 
Voor elk teamlid was er een 1,5 meter stok met bokshandschoen en een shirt met de 1,5 meter regel. 
Na de meivakantie (18 mei tot 29 mei) heeft Esloo College de leerlingen 1 x per week uitgenodigd in 2 
a 3 tallen om de nieuwe richtlijnen te oefenen en nogmaals duidelijk uit te leggen. 
Op 2 juni is Esloo College gestart met het nieuwe rooster waarbij er 6 leerlingen in de klas konden 
zitten en ongeveer 40% van de tijd aanwezig konden zijn. De stages zijn niet gestart aangezien niet 
alle bedrijven open waren of geen werk hadden voor de stagiaires. 
In deze periode hebben we gemerkt dat de leerlingen het moeilijk vonden om 1,5 meter afstand tot 
elkaar te bewaren. De rest van de richtlijnen werden redelijk gevolgd. 
Het praktijkexamen is volgens een aangepast  proces verlopen evenals de Entree examens. 
Op i juli ging het protocol Volledig Open vanuit de VO raad en het Service document PRO in werking. 
Het grootste verschil met het vorige document was dat de leerlingen onderling geen afstand meer 
hoefden te houden en dat bij praktijkvakken de 1.5 meter regel tot de docent niet altijd gehanteerd 
hoefde te worden vanwege de veiligheid. 
8 juli is er een aangepaste sport- en spel dag voor georganiseerd. Er was een grote opkomst van 
enthousiaste leerlingen. 
Op 9 juli zijn de diploma’s en het jaarboek uitgereikt in de vorm van een drive trough (zie filmverslag).  
10 juli was er een ludiek online team event om het jaar sfeervol af te sluiten. 

Teamevaluatie Corona juli 2020. Op deze teamdag zijn de volgende vragen gesteld, de antwoorden 
vanuit het team zijn onder de vragen verzameld. 

Stel dat er geen Corona meer is, welke maatregelen moeten dan in het volgende leerjaar (2020-2021) 
gecontinueerd worden? 

- de afstand naar leerlingen 
- toiletbezoek beperken en ook de wandelingen op de gang 
- handen wassen en aandacht houden voor hygiëne 
- 3 x zoenen afschaffen en beetje afstand houden (uitzonderingen daargelaten) 
- looproute (wel onderscheid per etage) 
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- ventilatie 
- mogelijkheid thuis huiswerk maken (bv Snappet) 
- meer automatiseren/herhalen via pc 
- ludieke acties vanuit werkgroep personeel (Party en CO) 
 
Stel dat er wel Corona is, wat moet er volgens jou in het komende schooljaar (20-21) anders: 

- er is goed ingespeeld op de situatie, TOP! 
- andere vloerstickers (praktischer) 
- nog meer scholing over Corona voor leerlingen en leraren 
- Profijt afspraken logboek herzien 
- ook 2e jaars via buiten naar OB 
- gym vaker buiten + meer materialen 
- de 1,5 meter- en overige regels goed blijven hanteren tussen collega’s en externen die op school 

werken 
 
Wat was voor jou waardevol in de afgelopen maanden februari-juli 2020? 

- meer tijd voor lesstructuur/voorbereiding en administratieve taken 
- weer op werk en samen zijn 
- langs de kinderen gaan waardoor je meer inzicht kreeg in de thuissituatie 
- Snappet 
- Schoudercom 
- School was altijd  toegankelijk 
- doe-tassen 
- er ontstaat een programma voor een volgende crisis 
- saamhorigheid, meer teamverband 
- leerlingen hebben veel geleerd op ICT gebied → 2A veel thuis gewerkt  
- facetime contact leerlingen 
- beter contact ouders  
- persoonlijk; meer tijd en aandacht voor elkaar 
- meer tijd om aan leerling te besteden, meer te bereiken met 1 op 1 begeleiding 
-
Wat was niet waardevol voor jou in de afgelopen maanden? 

- afgesloten zijn, afstand tot leerlingen en collega’s  
- geen interactie, stille school, geen persoonlijke nabijheid en online gesprekken = dodelijk 

vermoeiend 
- 6 x dezelfde les geven 
- niet kunnen samenwerken leerlingen 
- huiswerk → veel energie, weinig gemaakt → niet leerzaam 
- lastig contact met ouders 
- dat je nooit 100 % aan de RIVM-regels kunt voldoen 
- veel ad hoc reageren en stressvol, steeds over alles nadenken 
- schakelen in de thuissituatie 
- (video) vergadering, overleggen online 

Zonder Corona heb je de ‘normale’ energiegevers en energietrekkers. Welke energiegevers heb je 
gemist door Corona? 

- (fysiek) contact en communicatie met collega’s en leerlingen 
- interactie (breed) binnen een grotere groep 
- teamgevoel 
- werkritme en uitvoeren van je baan 
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- 4 korte pauzes! 
- sprankelende lessen 
- vakantie/rustperiode 
- mentorkwartier 

Welke energietrekkers heb je gemist door Corona: 

- interactie breed 
- actie-reactie leerlingen op elkaar 
- leerlingadministratie 

Procesevaluatie Crisisteam Esloo College 

De samenstelling van het crisisteam was divers: MT, MR (Stage en Oefenbedijf), AVO (Klas 2,3,5 
examen). 

Er was een duidelijke taakverdeling: iedereen wist waarvoor hij/zij verantwoordelijk was en nam eigen 
verantwoordelijkheid. Iedereen werd ingedeeld op kwaliteit. Subgroepjes: sociale hygiene, looproutes, 
communicatie (film/website/schouderCom), helicopterview. 

De samenwerking is ervaren als: kort, snel, adequaat, ruimte om vragen te stellen, genoeg 
overlegmomenten, transparantie, steun, humor, iedereen werd scherp gehouden, samen zoekend, 
iedereen was goed voorbereid. 

Er is door de crisisteamleden steun ervaren van directie en van elkaar. Er was altijd de mogelijkheid 
om vragen te stellen en voor overleg. 

De werkgroep map staat op de K-schijf onder het kopje Heropening School en is voor het hele team 
toegankelijk. Alle richtlijnen/filmpjes voor het team, leerlingen en ouders zijn vastgelegd in het 
document Heropening Esloo College en deze staan ook op de website. 

Het crisisteam heeft deze taak als zeer leerzaam en waardevol ervaren. 

Er was veel positieve feedback vanuit het team voor het gehele crisisteam.  

Bijlage 5 

Esloo College hee^ ven+la+esysteem D 
 
VenRlaResysteem A – Natuurlijke venRlaRe 
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Ven+la+esysteem A is een systeem waarbij geen mechanische hulp aanwezig is. De ven+la+e gebeurt 
op natuurlijke wijze van aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht door middel van 
gevelroosters, infiltra+e, ramen en deuren. 

Advies voor ven+la+esysteem A: 

1. Controleer de func+onaliteit van de ven+la+e roosters in de gevel (indien aanwezig). Zijn ze 
bijvoorbeeld schoon, staan ze open en zijn ze vrij van obstakels (gordijnen of 
binnenzonwering kunnen de func+onaliteit van de roosters belemmeren);  

2. Indien aanwezig: Houd de CO2-meter in het lokaal in de gaten, indien de CO2-waarde boven 
de 1200 ppm uit komt is er extra ven+la+e nodig, open dan ramen en deuren; 

3. Houd ramen zoveel mogelijk geopend +jdens het gebruik van de ruimte; 

4. Lucht het lokaal na ieder lesuur of +jdens de pauzes goed door (10 tot 15 minuten deuren en 
ramen tegenover elkaar openzefen, zonder leerlingen); 

5. Losse zwenkven+latoren, mobiele aircondi+onings of recirculerende ven+latoren 
bijvoorbeeld van split units/aircondi+onings niet gebruiken zodat luchtstromen van persoon 
naar persoon worden vermeden; 

6. Neem bij een binnentemperatuur boven de 26 graden aanvullende maatregelen conform het 
hifeprotocol maar vermijd het gebruik van zwenkven+latoren (wel ramen en deuren openen, 
extra water drinken (docenten en leerlingen), met de klas naar buiten gaan, extra pauze, 
tropenrooster). 

VenRlaResysteem B – Natuurlijke luchtafvoer en mechanische luchaoevoer 

 

Ven+la+esysteem B is een installa+e met mechanische toevoer van verse lucht en natuurlijke afvoer 
van lucht via roosters, ramen en deuren.  

Advies voor ven+la+esysteem B: 

- Alle adviezen genoemd bij ven+la+esysteem A + 

- Zet het aanwezige ven+la+esysteem in de hoogste stand; 

VenRlaResysteem C – Natuurlijke luchaoevoer en mechanische luchtafvoer 
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Ven+la+esysteem C is een installa+e met mechanische afvoer van lucht en natuurlijke toevoer van 
verse lucht via roosters, ramen en deuren.  

Advies voor ven+la+esysteem C: 

- Alle adviezen genoemd bij ven+la+esysteem A +; 

- Zet het aanwezige ven+la+esysteem in de hoogste stand; 

VenRlaResysteem D – Mechanische luchaoevoer en mechanische luchtafvoer 

 

Ven+la+esysteem D is een installa+e met mechanische afvoer van vervuilde lucht en mechanische  
toevoer van verse lucht.  

Advies voor ven+la+esysteem D: 

- Alle adviezen genoemd bij ven+la+esysteem A +; 

- Zet het aanwezige ven+la+esysteem in de hoogste stand; 

Op+oneel is het bij systeem D mogelijk dat er sprake is van warmteterugwinning, ofwel met 
scheiding tussen binnenkomende en uitgaande luchtstromen, ofwel zonder of met 
wisselende scheiding tussen binnenkomende en uitgaande luchtstromen (recircula+e). 
Advies: indien er sprake is van warmteterugwinning met recircula+e, laat de recircula+e 
uitzefen door de installateur. Indien dit niet mogelijk is: volg de RIVM-richtlijn en vermijd het 
gebruik van dit systeem. 

Bijlage 6 

Betreh: de scholen gaan weer beginnen 

 21



          Den haag, 27-08-2020  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De zomervakan+e is bijna voorbij. Misschien was deze een beetje anders dan anders. Toch hoop ik 
dat u een mooie zomer hee^ gehad. Maandag begint school weer en gaan we weer volledig open. 
Ook dat zal anders dan anders zijn. In deze brief vertel ik u hier meer over. 

Quarantaine na vakanRe 
Komt u terug van vakan+e in een land waarvoor het dringende advies van 10 dagen thuisquarantaine 
geldt? Dan mogen u en uw zoon of dochter 10 dagen niet op school of op het schoolplein komen. 
School zal voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de 
zomervakan+e niet naar school kunnen geen verzuimmelding maken. De mentor zal samen met u en 
uw zoon/dochter overleggen over hoe het onderwijs deze dagen invulling kan krijgen. 

Afstand houden 
Op school hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook niet als ze 18 jaar of 
ouder zijn. Leerlingen en onderwijs(ondersteunend)personeel houden nog wel 1,5 meter afstand. In 
de prak+jklessen en in de oefenbedrijven  is dit niet al+jd mogelijk. Dan geldt dat leerlingen en 
onderwijs(ondersteunend)personeel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden 

VenRlaRe in school 
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ven+la+e van gebouwen bij het verspreiden 
van het coronavirus. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om 
voor de ven+la+e in gebouwen af te wijken van de huidige eisen waar scholen aan moeten voldoen. 
Wij hebben gecontroleerd of ons gebouw voldoet aan deze eisen. Dit is zo. Daarnaast zullen we 
+jdens lessen en leswisselingen lokalen zoveel mogelijk ven+leren/spuien door ramen/deuren (tegen 
elkaar) open te zefen.  

Wel of geen mondkapjes in school 
De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt voor zowel leerlingen als medewerkers in school geen 
verplich+ng voor het gebruik van mondkapjes. Leerlingen en medewerkers mogen er wel zelf voor 
kiezen om een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld als zij het voor hun eigen gemoedstoestand presg 
vinden dit wel te doen. 

Samen houden we corona onder controle 
Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden ook bij de 
start van dit nieuwe schooljaar de volgende basisregels: 

• We wassen vaak onze handen met water en zeep. 
• We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog 
• Na school gaan we direct naar huis. 
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand., net als docenten en leerlingen. 
• Heb je milde klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.  

Verspreid door het gebouw hangen de posters met de regels om leerlingen én docenten aan deze en 
andere regels te herinneren. 

Hee^ u vragen over corona en/of de informa+e in deze brief? Neem dan contact op met mevrouw 
Jellema, s.jellemae@esloocollege.nl,  070 7002500 

Wij kijken uit naar een mooi nieuw schooljaar! 
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Met vriendelijke groet,  

Mevr. S. Jellema 

Bijlage 7 

Betreh: de scholen gaan weer beginnen 

Beste collega, 

Heb je een mooie, ontspannen zomer gehad? Vol frisse energie klaar voor een nieuw schooljaar? 

Nog een paar dagen en dan staan onze leerlingen weer voor de deur. Ook in dit nieuwe schooljaar zijn 
er de coronamaatregelen waar we rekening mee moeten houden. Ik neem jullie graag mee langs de 
belangrijkste veranderingen van afgelopen weken. 

Quarantaine na vakanRe 
Kom je terug uit een land waarbij het dringende advies is om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan? 
De dagen dat je in quarantaine bent mag je ook niet op school of op het schoolplein komen. Valt een 
deel van je quarantaine na de zomervakan+e, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op.  

Afstand houden tot collega’s blijh 
Op school hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook niet als ze 18 jaar of 
ouder zijn. Leerlingen en onderwijs(ondersteunend)personeel houden wel 1,5 meter afstand. En 
natuurlijk houden we onderling en tot ouders of externe bezoekers ook 1,5 meter afstand. In 
prak+jklessen en oefenbedrijven in het beroepsgerichte onderwijs en het prak+jkonderwijs is het niet 
al+jd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Dan geldt dat leerlingen en 
onderwijs(ondersteunend)personeel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden. 

VenRlaRe in school 
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ven+la+e van gebouwen bij het verspreiden 
van het coronavirus. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om 
voor de ven+la+e in gebouwen af te wijken van de huidige eisen waar scholen aan moeten voldoen. 
Wij hebben gecontroleerd of ons gebouw voldoet aan deze eisen. Dit is zo. Het belangrijkste advies 
daarnaast blij^ ven+leren. Ik wil je daarom vragen om +jdens lessen, pauzes en leswisselingen lokalen 
zoveel mogelijk te ven+leren door ramen en deuren (tegen elkaar) open te zefen.  

Mondkapjes in school 
De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt in school geen verplich+ng voor het gebruik mondkapjes. 
Dit geldt voor zowel leerlingen als personeel. Iedereen hee^ wel de vrijheid om op grond van een 
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individuele keuze, bijvoorbeeld als je dit voor je eigen gemoedstoestand presg vindt, een mondkapje 
of ander beschermingsmateriaal te dragen. Mocht je hier behoe^e aan hebben, laat me dit dan 
weten. 

Samen houden we corona onder controle 
Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden ook bij de 
start van dit nieuwe schooljaar de volgende basisregels: 

• We wassen vaak onze handen met water en zeep. 
• We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog 
• Na school gaan we direct naar huis of de bso. 
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand. (Leerlingen hoeven geen afstand te bewaren.) 
• Heb je milde klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.  

Heb je vragen over deze brief, over de maatregelen of een ander onderwerp? Laat me dit dan vooral 
weten.  

Met elkaar maken we er weer een mooi schooljaar van!  

Met vriendelijke groet,  

Sandra Jellema 
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