SPOORBOEKJE VOOR DE LEERLING IN DE CORONA-TIJD
Voor dat je naar school komt, check de volgende zaken:
o
o
o
o
o

Neusverkoudheid?
Hoesten?
Moeilijk ademen/benauwdheid?
Koorts (boven de 38⁰C)?
Heeft iemand anders in je gezin deze klachten?

Blijf dan thuis.
Is iedereen gezond? Dan ben je van harte welkom!

Op school:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Parkeer op de plek die voor jou is gereserveerd. Volg de instructies van het
personeel altijd op.
Neem de ingang die voor jou is gereserveerd. Zorg dat je altijd 1,5 meter afstand
houdt. Zowel ten opzichte van het personeel, maar ook van je medeleerlingen.
Volg de verplichte looprichting naar je lokaal. Je gaat daar direct na binnenkomst
naar toe. Dus niet hangen in de aula en niet naar je kluisje!
In het lokaal maak je jouw tafeltje(s) schoon met gereedstaande reinigingsmiddelen.
Dit is jouw plek voor de lesdag. Je gaat niet onnodig lopen!
De ramen en deuren blijven altijd open om ventilatie te bevorderen. Leerlingen blijven
van de ramen en deuren af.
Als je te laat bent ga je direct naar het lokaal. Je hoeft geen briefje te halen. De
docent meldt dit bij de afdeling verzuim.
Als je eruit gestuurd wordt meld je je direct bij je teamleider, je gaat dus niet naar het
uitstuurlokaal.
Word je onverhoopt ziek, dan moet je je eerst melden bij je teamleider. We kunnen bij
twijfel de temperatuur meten (altijd op vrijwillige basis).
Bij bereiding van voedingsproducten (praktijk Z&W) dragen docenten en leerlingen
mondkapjes. Voor en tijdens de lessen worden handen gewassen en
gedesinfecteerd.
Was regelmatig je handen (maar in ieder geval bij binnenkomst van het lokaal).
Hiervoor hebben we in alle lokalen spray staan.
Na je laatste lesuur maak je eerst je tafeltje(s) schoon.
Vervolgens pak je direct je fiets en verlaat je direct het schoolterrein.
Fietsenstalling:
Havo/Ath 1-2-3-4 = nummer 1 (voorkant school)
Basis/kader 3 = nummer 2 (tegenover praktijklokaal ZW)
Mavo 1-2-3 = nummer 3 (grote fietsenstalling)
Basis/kader 1-2 = nummer 4 (grote fietsenstalling)

Na school:
o
o

Plan je huiswerk zo in, dat je alles afhebt op het moment dat je volgende lesuur van
dit vak weer begint. Je kunt dan vragen stellen over hetgeen je nog niet begreep.
Er zullen lessen zijn die nog steeds digitaal gegeven gaan worden, omdat we hier
geen ruimte op school voor hebben. Zorg dat je ook deze lessen goed volgt.

Het belangrijkste is:
o
o

Volg de instructies op
BLIJF GEZOND!!

Ter info: https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA

