
PROTOCOL  Praedinius Gymnasium        leerlingen  

1 Aanwezigheid 

Wie komt allemaal op school? 

Alle leerlingen komen op school voor de geplande activiteiten, tenzij zij onder een van de volgende 
categorieën vallen: 

 Een leerling met een of meerdere van volgende klachten blijft thuis: 

o Neusverkoudheid 
o Hoesten 
o Moeilijk ademen/benauwdheid 
o Koorts boven de 38 °C 

 Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38 °C 38 en/of 
benauwdheidsklachten heeft.  

 Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten 
heeft. 

 Positief getest op Covid-19: 
o Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet ten minste 7 dagen thuis blijven 

na start van de symptomen, en uitzieken. Een leerling mag pas weer naar school als 
hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook 
https://lci.rivm.nl/leefregels. 

o Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor Covid-19, moet 
hij/zij 14 dagen thuis blijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het 
laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer 
naar school als iedereen in het gezin 24 uur klachten vrij is. Zie ook: 
http://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.   

 Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. 
Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. 

 Leerlingen 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. 
 

2 In de gebouwen Turfsingel en Kruitlaan 
 Men volgt de aangegeven routes in de fietsenstalling; de fietsenkelder is dicht.  
 Men komt de school in via de achterkant; in beide gevallen (K en T) dus aan de kant van de 

fietsenstalling.  
 Leerlingen die met OV komen, maken gebruik van de hoofdingang (T/K). 
 Er staan een of meerdere personeelsleden bij de ingang om de leerlingenstroom te 

begeleiden en toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. 
 Daar waar looproutes zijn uitgezet, moet men zich houden aan de route. 
 De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
 In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en hygiënische 

doekjes. 
 Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de 

desinfecterende gel of spray. 
 Leerlingen nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met een hygiënisch doekje. 



 School organiseert toezicht en begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en de 
lunchmomenten.  

 Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal. 
 De kantines worden enkel gebruikt voor onderwijs; er is geen catering. 
 Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en gaan naar de ruimte waarin ze 

moeten zijn en wachten niet op het schoolplein. (Mail over lokaal/ruimte volgt) 
 Er wordt zoveel mogelijk gelucht in de gebouwen; bij activiteiten in de gebouwen staan de 

ramen open. 
 

 


