
Protocol opstart fysiek onderwijs Compaen VMBO 
 
Dit protocol is geheel gebaseerd op het protocol vanuit de VO-raad, met eigen aanvulling van 
Compaen VMBO zelf.  
 

Hygiene en veiligheid 
De RIVM richtlijnen zijn leidend. Daarnaast vragen wij leerlingen ook nog rekening te houden met het 
volgende: 
 

• Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 
volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.  

• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed.  

• Bij iedere lokaal entree staan hygiënische reinigingsdoekjes en handgel klaar. Alle leerlingen 
dienen bij ieder lokaal dat zij binnenkomen met een reinigingsdoek en hygiënische gel hun 
eigen tafel en stoel te reinigen, als ook hun handen.  

• Ditzelfde vragen wij na ieder toiletbezoek, maar ook vragen wij de leerlingen het 
toiletbezoek tot een minimum te beperken.  

• We schudden geen handen.  

• We hoesten en niezen in onze elleboog  

• We zitten niet aan ons gezicht 
 
personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:  
• Neusverkoudheid 
• Hoesten 
• Moeilijk ademen/benauwdheid 
 

1. Een leerling/personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis. 
2. Een leerling/personeelslid moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas 

weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 
3. Als iemand in het huishouden van de leerling/het personeelslid koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling/het personeelslid ook thuis. 
4. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling/het 

personeelslid weer naar school. 
5. Als iemand in het huishouden van de leerling/het personeelslid getest is voor COVID-19 en 

een positieve uitslag heeft, moet de leerling/het personeelslid wachten tot die persoon 24 
uur klachtenvrij is en daarna nog 14 extra dagen thuisblijven 

 

Groepsgrootte 
• De klassen zijn, zoals u in de updates hebt kunnen lezen, door de mentor in tweeën gesplitst 

in een groep A en groep B. De grootste groep bestaat nu uit 15 leerlingen, de kleinste uit 7 

• Iedere groep heeft in het rooster een vast theorie lokaal toegewezen gekregen 

• De samenstelling van de groep verandert alleen in de bovenbouw voor de clustervakken 

 
 
 
 
 
 



In de lokalen 
• De aanwijzingen van de docenten dienen uitgevoerd te worden 

• Als niet alle tafels bezet zijn, i.v.m. kleinere groepsgrootte, bepaalt de docent welke tafels 
bezet worden. Hierbij houden we rekening met een zo verspreid mogelijke opstelling van 
leerlingen 

• Alle tafels staan minimaal 1,5m uit elkaar 

• In ieder lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlakte 
sprays 

• Bij binnenkomst in het lokaal reinigen leerling en docenten hun handen met de gel of spray 

• Leerlingen en docenten reinigen bij binnenkomst de eigen tafels en stoelen met de door ons 
beschikbaar gestelde reinigingsmaterialen 

• In ieder lokaal staan prullenbakken die dagelijks geleegd worden 

• De lokalen worden meerdere malen per dag goed gelucht 

• Docenten lopen tijdens de les zo min mogelijk door het lokaal 

• Leerlingen blijven in de lokalen zoveel mogelijk aan hun tafel zitten 

 

Gangen en pauzes 
• Wij hebben belijning aangebracht in alle gangen in de school. Deze belijning geeft vaste 

looprichtingen aan waar niet vanaf geweken mag worden 

• Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal 

• Docenten wisselen van lokaal 

• Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee het lokaal in 

• De kantine blijft gesloten 

• Leerlingen lunchen in hun klaslokaal, of in een door docenten aangegeven andere ruimte 
met toezicht (neem dus zelf lunch mee, er is geen verkoop mogelijk en leerlingen kunnen 
niet naar het winkelcentrum in de pauzes)  

• Er is een tijdelijk verbod om onder schooltijd het schoolterrein te verlaten 

• Roken is en blijft niet toegestaan op het schoolterrein 

 
Aankomst en vertrek 
• Bij de fietsenstalling vragen wij de leerlingen om bij aankomst de fiets zo ver mogelijk achter 

in de stalling te plaatsen. Als de achterste plek bezet is, minimaal 3 stalling plaatsen 
overslaan voor het plaatsen van de volgende fiets 

• Wij hebben verschillende start en eindtijden gecreëerd voor alle groepen, het rooster is al 
zichtbaar in magister 

• Bij aankomst gaan leerlingen direct het lokaal in en blijven niet wachten op het schoolplein 

• Collega’s begeleiden de leerlingenstromen in de school 

• Zoveel mogelijk deuren staan open, zodat handvaten niet veelvuldig hoeven worden 
aangeraakt. Ditzelfde geldt voor de lokaaldeuren 

 

Klachten en ziekte 
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis. 

Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd, ook eventuele broers of zussen 
worden naar huis gestuurd 

• Ditzelfde geldt voor personeelsleden 

• Leerlingen die zelf, of van wie gezinsleden behoren tot de risicogroep, kunnen vrijgesteld 
worden van fysiek onderwijs. Deze beslissing wordt door ouders in overleg met Compaen 
genomen 

 


