
Gezondheidsprotocol DBC tijdens herstart fysiek onderwijs 
onder- / bovenbouw 
 
Algemene hygiëne en veiligheidsmaatregelen 

1. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot de hygiënische 
voorzieningen; 
 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 gedurende ten minste 20 seconden.  
 We schudden geen handen. 
 We hoesten en niezen in onze elleboog. 

2. Een personeelslid/ leerling met een neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ 
benauwdheid blijft thuis. 

3. Een personeelslid/ leerling met koorts boven 38 graden blijft thuis. 
4. Een 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. 
5. Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38 graden en/ of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid thuis. 
6. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid/ 

leerling weer naar school. 
7. Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 
14 extra dagen thuisblijven. 

8. Personeelsleden met klachten nemen contact op met de arbo-arts. 
9. Leerlingen die behoren tot een risicogroep of van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren 

kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/ 
verzorger(s) in overleg met de school. 

10. Lokalen worden gedurende de lesuren voldoende geventileerd. 
11. Aan het einde van elke dag, worden alle gebruikte lokalen door onze schoonmakers grondig 

schoon gemaakt. 

 
Docent-specifiek 

1. Een docent komt binnen via de hoofdingang en kan zijn/ haar jas ophangen in de aula. 
2. Koffie/ thee drinkt een docent in het achterste gedeelte van de aula, bij het podium. 
3. In het achterste deel van de aula, kun je als docent je handen desinfecteren, handschoenen 

aantrekken en of voor een mondkapje terecht. 
4. Een docent wisselt per lesuur van lokaal. 
5. In elk lokaal is er een plexiglas bescherming bij het bureau voor de docent beschikbaar. 
6. In elk lokaal bevinden zich desinfecterende handgel, desinfecterende schoonmaakspray en 

papieren handdoekjes. 
7. Een docent die als laatste lesgeeft in het lokaal, zorgt ervoor dat de leerlingen de gebruikte 

tafeltjes schoonmaken. 
8. Een docent zorgt er voor dat de leerlingen in het lokaal blijven. 

 
Leerling-specifiek 



1. Een leerling uit klas 1,2 en 3 h/v gebruikt de ingang van de fietsenstalling aan de zuidkant 
(Julianaweg). 

2. Een leerling uit klas 1,2 en 3 h/v treedt de school binnen langs de mediatheek via de 
schuifdeuren van de aula. 

3. Regel 1+ 2 gelden ook tijdens de toetsweek. 
4. Een leerling uit klas 3 vmbo, 4 en 5 atheneum en 4 havo die naar school komt voor een A-

tentamen en of afgesproken fysiek contactmoment met zijn/ haar bovenbouwdocent, 
parkeert zijn/ haar fiets naast de sporthal. 

5. Alle leerlingen, onder- dan wel bovenbouw, gaan bij binnenkomst zo snel mogelijk naar het 
juiste lokaal en laten zich hierbij begeleiden door de collega’s op het schoolplein en in het 
schoolgebouw. 

6. In elk lokaal bevindt zich handgel waarmee de leerling zijn/ haar handen bij binnenkomst kan 
desinfecteren.  

7. Om het tafeltje, wat op anderhalve meter verwijderd staat van alle andere tafeltjes, schoon 
te maken kan een leerling gebruik maken van schoonmaakmiddel en papieren zakdoekjes. 

8. Gedurende de lesuren, mogen de leerlingen het één en dezelfde lokaal niet tot nauwelijks 
verlaten. 

9. Alle leerlingen hebben geen pauze en moeten dus eventueel eten/ drinken meenemen, wat 
ze mogen nuttigen in het lokaal. 

10. Na het laatste lesuur, of na het beëindigen van het A-tentamen/ een toets, verlaat een 
leerling zo snel mogelijk het schoolgebouw door de uitgang waardoor hij/ zij naar binnen is 
gekomen. 

 


