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 Heb je verkoudheidsklachten? Blijf thuis! Houd je aan de richtlijnen van het RIVM.  

 

 Voordat je van huis naar school vertrekt: was je handen! Minstens 20 seconde, met water en 

zeep.  

 

 Draag bij verplaatsingen altijd een mondkapje.  

 

 Als je gebruik maakt van de fietsenstalling houden we ons aan de volgende afspraken. Bij 

aanvang van je lesdag: gebruik de achterkant aan het Monnikendampad als ingang (met de 

fiets) en de voorkant op het plein als uitgang (lopend). Bij het einde van je lesdag: gebruik de 

voorkant om de fietsenstalling in te komen (lopend) en de achterkant als uitgang (met de 

fiets) Op deze manier hebben we één stroom met leerlingen en lopen of fietsen we elkaar 

niet in de weg.  

 

 

 

 
 

 

 In de school vind je pijlen en bordjes. We gebruiken als doorgang waar mogelijk de 

rechterdeur. Houd je aan de looproute, dit betekent zoveel mogelijk rechts aanhouden.  
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 Op meerdere plekken in de school vind je een mogelijkheid tot het gebruik van 

desinfecterende handgel. Deze gebruik je in ieder geval bij binnenkomst.  

 

 Ga bij aanvang van de dag direct naar het lokaal waar je les hebt. Loop niet onnodig door de 

school. De kluisjes zijn afgesloten, je mag je jas meenemen naar het lokaal.  

 

 Houd onderling 1,5 meter afstand.  

 

 Heb je les in een lokaal op de eerste of tweede verdieping? 

o Het rechter trappenhuis (aula kant) gebruiken we alleen als trappenhuis omhoog.  

o Het linker trappenhuis (kant van de Zandeveltweg) gebruiken we alleen als 

trappenhuis omlaag.  

o Het middelste trappenhuis mag uitsluitend door medewerkers worden gebruikt.  

 

 

 In ieder lokaal staat speciale spray waarmee je je tafeltje schoonmaakt. De docent begeleidt 

bij de schoonmaak.     

 

 Na toiletgebruik was je je handen grondig (20 seconden en droog je uitsluitend af met 

papieren handdoekjes). 

 

 Luister goed naar de aanwijzingen van alle medewerkers. 

 

 

 


