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Schoolafspraken en regels rondom corona 
 

Maatregelen 

 Behoor jij of iemand binnen je gezin tot een risicogroep dan gaan je ouders/verzorgers in 
overleg met school.  

 Bij koorts boven de 38 graden blijf je thuis. Dit geldt ook voor anderen in jouw gezin.  

 Als iedereen binnen het gezin 24 uur klachtenvrij is, kun je weer naar school.  

 Bij de volgende (luchtweg)klachten blijf je ook thuis: 
- neusverkoudheid 
- hoesten 
- moeilijk ademen/benauwdheid 

 De richtlijnen van het RIVM en het door Sprengeloo opgezette protocol zijn voor iedereen van 
toepassing.  
- Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Regelmatig handen wassen (minimaal 20 seconden) of desinfecteren. In ieder geval bij 

binnenkomst van de school, bij binnenkomst van een lokaal, voor en na een eventuele pauze 
en na een toiletbezoek. 

- We schudden geen handen. 
- We hoesten en niezen in onze elleboog. 
- We zitten niet aan ons gezicht.  

 Maak altijd melding van ziekte via de gebruikelijke weg: mail naar verzuim@sprengeloo.nl  

of bel 055-3575312. 

Algemeen 

 Alle leerlingen volgen verplicht lessen. Je komt alleen op school wanneer je volgens het lesrooster 
verwacht wordt. Word je niet fysiek op school verwacht dan volg je de lessen via ‘onderwijs op 
afstand’ via Eduteams. Dit staat duidelijk aangegeven in je lesrooster. Voor digitale lessen via 
Eduteams gebruiken we het programma Microsoft Teams. 

 Leerlingen van Sprengeloo komen zoveel als mogelijk op de fiets naar school of worden gebracht 
door hun ouders (gebruik van het OV wordt afgeraden). 

 Kom op tijd, maar niet te vroeg, zodat je voor de lessen niet samenschoolt. 

 Leerlingen van leerjaar 1 en 2 komen via de hoofdingang op school en stallen hun fiets op de door 
de conciërge aangewezen plaats. Leerlingen van leerjaar 3 komen op school via de ingang aan de 
Schuttersweg.  

 Bij aankomst op school volg je de bijgeleverde plattegrond en volg je aanwijzingen van school-
personeel op. 

 Bij binnenkomst desinfecteer je je handen en houd je 1.5 meter afstand van elkaar.  
 

In de school 

 Kluisjes worden niet gebruikt. De leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.  

 Leerlingen gaan via de verplichte looproute direct naar hun leslokaal.  

 In de lokalen zijn middelen aanwezig om bij binnenkomst handen te wassen of te desinfecteren, 
en er zijn schoonmaakmiddelen aanwezig om de eigen tafel en stoel schoon te maken. 
Desinfecteren doe je ook als je naar het toilet bent geweest en als je het lokaal verlaat.  
Het schoonmaken van je tafel en stoel doe je bij binnenkomst en bij vertrek.  

 Zoveel als mogelijk staan deuren van lokalen open.  

 Lessen worden zoveel als mogelijk gegeven in een vast lokaal. Dit betekent dat docenten tijdens 
leswisselingen van lokaal wisselen en dat de leerlingen blijven zitten.  

 Wanneer je tussentijds moet verplaatsen naar een ander leslokaal, volg je de aangegeven 
looproute en houd je 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Tijdens eventuele pauzemomenten blijven de leerlingen, en dus ook de docent, in het leslokaal. 
De kantine is gesloten. 
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Ten slotte 
Als je tijdens de les gezondheidsklachten krijgt, word je naar huis gestuurd. Afmelden gaat via het 
verzuimcoördinaat (bij dhr. Streppel) en ouders/verzorgers worden geïnformeerd.  
Wanneer de lesdag voorbij is gaat de leerling direct naar huis.  
Deze regels gelden boven de normale schoolafspraken en regels, die ook nog steeds van kracht zijn.  
 


