
Protocol Corona Gymnasium Apeldoorn 
 

 

Houd minimaal 1,5 meter afstand en was je handen.  

Wees aardig voor elkaar, we doen het samen! 

 

ALGEMEEN 
 

Vanaf dinsdag 31 augustus kom je weer op school. Je hebt weer fysiek onderwijs op school, volgens 

een normaal lesrooster. Ook op school houd je je aan de richtlijnen van het RIVM.  

 

In het kort geldt: 

Op school hoef je geen 1,5 meter afstand te houden tot je medeleerlingen. 

Houd wel 1,5 m afstand tot alle personeelsleden! 

Was je handen. Doe dat voordat je naar school gaat. 

Heb je klachten (verkouden, koorts of keelpijn) kom dan niet naar school. (leerlingen met hooikoorts, 

mogen wel gewoon naar school komen, geef dit even door aan je afdelingsleider) 

Volg de aanwijzingen op van het personeel. 

Zelftesten 
Je kunt twee testen per week meekrijgen om thuis een zelftest af te nemen. 

De zelftesten hoeven niet meer preventief afgenomen te worden vanaf twee weken nadat je volledig 

gevaccineerd bent. 

Indien een zelftest een positieve uitslag geeft, neem je contact op met de GGD zodat je door de GGD 

getest kunt worden. In die periode kom je niet op school. 



 

 

Besmetting en quarantaine 
Indien je positief getest bent door de GGD, dan zou het fijn zijn als dit doorgegeven wordt aan E. 

Hudepohl via 06-38121439 (ook ’s avonds/weekend). Er wordt dan telefonisch contact met je 

opgenomen. 

Indien je tot de directe ‘bubbel’ behoort van iemand die positief getest is door de GGD, wordt je door 

E. Hudepohl gebeld. In dat geval ga je in quarantaine tenzij jij (minimaal twee weken geleden) 

volledig gevaccineerd bent. In dat geval hoef je namelijk niet in quarantaine. 

Behoor je niet tot de directe bubbel maar is er wel iemand in jouw klas (onderbouw) of jaarlaag 

(bovenbouw) positief getest, dan krijg je een mail dat er een besmetting is zodat jij eventueel een 

zelftest kunt afnemen. 

 

BINNEN IN SCHOOL* 
*de foto’s op de laatste pagina geven je alvast een indruk. 

 

In de gebouwen heb je een mondkapje op tot je in het lokaal op je plek zit. Dit zal wel even wennen 

zijn omdat je bijna nergens meer een mondkapje op hoeft maar in het o.v. en in het voortgezet 

onderwijs is het nog verplicht 

Bij de ingang van elk gebouw staan zuilen om je handen te desinfecteren.  

Bij binnenkomst volg je de pijlen naar je lokaal.  

Bij of in het lokaal staat spray en liggen doekjes. Daarmee maak je je tafel school waaraan je gaat 

zitten. 

Blijf niet in de gangen hangen. 

In het hoofdgebouw ga je door de voordeur naar binnen, de zij-deur is alleen een uitgang. Op de trap 

loop je aan de rechterkant naar boven. Aan het eind van de les(sen) ga je via dezelfde trap aan de 

rechterkant naar beneden en verlaat je het gebouw dus via de zij-deur 

In de binas ga je via de hoofdingang naar binnen en naar buiten.  

In de suikerklont is éénrichtingverkeer: Als je de hoofdingang gebruikt, ga je via de rechterdeur naar 

binnen en de richting is rechtsom, dus naar boven via de trap bij lokaal 22. Boven is de richting in de 

gang richting de lokalen 33 en 34 en bij die trap ga je weer naar beneden om langs lokaal 20 te lopen 

en dan via de andere (dus rechter-) deur naar buiten te gaan. De deur bij lokaal 31 (dus links achter 

het gebouw) wordt als ingang en uitgang gebruikt, de deur bij lokaal 22 (dus rechts in het gebouw) 

wordt alleen als uitgang gebruikt. Uiteraard zijn looproutes en in/uitgangen met stickers aangegeven. 

De ingang linksachter bij de fietsenstalling gebruik je alleen als je naar de lokalen 31, 32, 24 of 20 

moet (scheelt een boel lopen      ). Het éénrichtingsverkeer geldt in principe ook voor het personeel. 

Loop niet tegen de richting in! Dat leidt tot onnodige risico’s. 

De kluisjes zijn WEL toegankelijk. Je jas hang je weer gewoon aan de kapstokken. 

Na afloop van de lessen verlaat je direct het gebouw en ga je naar huis.  

Elke keer als je naar een ander gebouw loopt desinfecteer je je handen bij de ingang van dat gebouw. 



De docenten moeten soms ook naar een andere lokaal lopen. Zij lopen vijf minuten voor het einde 

van de les alvast naar het nieuwe lokaal. Dat duurt soms wel even (zeker als ze van het andere 

gebouw moeten komen). Blijf gedurende die tijd in het lokaal en blijf op je plaats. Pas aan het einde 

van de les mag je zelf met de klas naar het volgende lokaal. Je begrijpt dat dit is om er voor te zorgen 

dat de afstand tussen jou en de leraren en ondersteuners wel 1,5 meter is. 

 

HYGIËNE EN VEILIGHEID 
Je blijft thuis met de volgende (luchtweg) klachten: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 

ademen/benauwdheid.  

Je blijft thuis bij koorts (meer dan 38 graden Celsius) 

Als je gevaccineerd bent hoef je vanaf twee weken na vaccinatie niet (meer) in quarantaine. 

Mocht je gedurende de ochtend/middag klachten ontwikkelen (koorts, neusverkoudheid, hoesten 

en/of moeilijk ademhalen) dan ga je naar huis. Je meldt je af bij de administratie of bij één van de 

afdelingsleiders. Je ouders worden hierover geïnformeerd. Als je broer of zus naar huis gaat vanwege 

koorts en/of benauwdheidsklachten dan ga jij ook naar huis (tenzij je al gevaccineerd bent). 

Als je positief getest bent op Covid-19 moet je tenminste 10 dagen thuisblijven na start van de 

symptomen. Je mag pas weer naar school als je na de laatste 24 uur van deze 10 dagen geen 

klachten meer hebt.  

Als iemand in het huishouden positief is getest op Covid-19 blijf je thuis, tenzij je minimaal twee 

weken geleden gevaccineerd bent 

Bovenstaande regels gelden uiteraard ook voor personeelsleden. 

Als je tot een risicogroep behoort, kun je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Neem hiervoor 

contact op met je afdelingsleider. Dit is een beslissing van ouders/verzorgers in overleg met de 

school. Dat geldt ook als één van je gezinsleden tot een risicogroep behoren.  

De standaard richtlijnen van het RIVM gelden in en om het schoolgebouw: 1,5 m afstand tot 

volwassenen, handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes. 

Het lokaal is zo ingericht dat je op ruime afstand zit van de docent. Dit betekent dat er in elk lokaal de 

tafels op 1,5 meter afstand van het bord staan. Op de vloer van het lokaal treft je een streep aan. Het 

is niet toegestaan dat je je in het gebied tussen de streep en het bord bevindt.  

Naast de vragen die je klassikaal stelt heb je wellicht ook vragen die je liever individueel stelt aan je 

docent. De docent kan echter niet naar je tafel komen. Daarom staat er op elk bureau een plexiglas  

spatscherm en staat er bij elk bureau een krukje. Daar kun je gaan zitten voor je individuele vragen of 

uitleg, met een scherm tussen jou en je docent. 

Tijdens de les wordt voor voldoende ventilatie gezorgd door ramen en deuren open te zetten.  

In de pauzes is de aula en is de kantine gewoon geopend. Betaal in de kantine zoveel mogelijk met je 

pinpas. Ook buiten kun je gewoon je pauze houden. Zoek niet de drukke ruimtes op maar ga vooral 

naar buiten. Blijf niet in de gangen staan, zodat de personeelsleden zich ook kunnen verplaatsen. Het 

kan zijn dat de eerste weken ivm personeelsproblemen bij Markies, de kantine nog niet open is. 

  



 

ADIUTORIUM 
 

Het Adiutorium is gewoon open.  

Het Ondersteuningsteam is beschikbaar als je behoefte hebt aan extra hulp.  

 

OVERIGE ZAKEN 
 

CALAMITEITEN / EHBO 
 

Bij een calamiteit/e.h.b.o.-situatie (dit ter beoordeling van een bhv-er, e.h.b.o.-er of schoolleiding) 

gelden voor de hulpverleners de éénrichtingspijlen en gebodsborden niet. Zij zullen in dat geval voor 

de veiligheid van de jou, je medeleerlingen en overige personeelsleden naast een mondkapje zo 

nodig een gezichtsscherm dragen. 

Bij een snelle ontruiming van de school (bij het slow-whoop ontruimingssignaal) gelden de 

eenrichtingspijlen en gebodsborden voor niemand. In dat geval ga je in ‘normaal tempo’ naar de 

uitgang volgens het vluchtplan dat overal in school hangt en ga je naar de verzamelplaats 

(Theologische universiteit aan de andere kant van de straat). Buiten blijft de regel gelden dat je 1,5 

meter van een volwassene af staat. 

 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 
 

De lessen LO vinden gewoon plaats. 

Houd ook tijdens de lo-lessen de regels in acht. Je docent zal hierover meer vertellen 

De kleedkamers zijn gewoon te gebruiken, de douches worden niet gebruikt. 

 

Tot slot 
Wij hopen dat het schooljaar zo normaal mogelijk kan verlopen en gaan er vanuit dat je de 

bovenstaande regels in acht houdt zodat het voor iedereen een veilig jaar wordt. 

 

 

 



    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


