
CORONA-PROTOCOL PRAEDINIUS GYMNASIUM 
Versie 25-9-2020 
De uitgangspunten van sociale partners voor het VO zijn leidend  

(https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-volledig-openen-voortgezet-onderwijs-beschikbaar). 

 

1.   Hygiëne en veiligheid (uit protocol VO-raad) 

 



 

 
 

Ziek/afwezig melden van leerlingen kan via de meldkamer. Geef dan wel aan dat de melding vanwege 

corona is. Om goed overzicht te kunnen houden vragen we dringend of ook voor leerlingen van 18 jaar 

en ouder de melding gedaan kan worden door een ouder/verzorger. 

 

2. Hygiënemaatregelen en lokalen (aanpassingen protocol VO-raad naar praktijk op PG) 

 

In elk lokaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende handgel aanwezig, om handen 

te wassen en de tafels schoon te maken.  

Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met desinfecterende 

handgel.  

Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water en 

zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel). Dit hoeft niet bij het eerste uur aangezien de schoonmaak 

op het eind van de dag tafels reinigt. Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, 

worden met regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in 

praktijklokalen.1  

In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd door de schoonmaak. 

In de pauzes zijn de ramen open om het lokaal door te luchten. Het advies is om dit ook zoveel 

mogelijk tijdens de lessen te doen. De deuren van lokalen staan open, tenzij er onderwijsactiviteiten 

                                                           
1 Voor de praktijklokalen geldt een afwijkende regeling. 



plaatsvinden (bv het kijken van een film) die daardoor te storend zouden zijn voor de rest van de 

school. 

Docenten zijn in op elkaar aansluitende uren ingeroosterd in hetzelfde lokaal. 

Inrichting van de lokalen voor het in acht kunnen nemen van de anderhalve meter maatregel: 

- De docent loopt niet door de klas (praktijklokalen eventueel uitgezonderd), tenzij de opstelling 

van tafels het mogelijk maakt om de anderhalve meterregel te respecteren (bijvoorbeeld als 

een breed middenpad is gecreëerd);  

- Voor in het lokaal is er ruimte voor de docent aangegeven met gele tape op de vloer; 

- Op het bureau staat een spatscherm; 

- Als individueel contact tussen docent en leerling binnen 1,5 meter nodig is, dan wordt dat 

gedaan aan het bureau van de docent, met behulp van het spatscherm. 

 

3. Aanpassing lestijden en pauzes en regulering gangverkeer 

We hanteren de volgende lestijden: 

1e uur   8.30 – 9.25 

2e uur   9.25 – 10.20 

Pauze  10.20 – 10.40 

3e uur  10.40 – 11.35 

4e uur  11.35 – 12.30 

Pauze  12.30 – 13.00 

5e uur  13.00 – 13.55 

6e uur  13.55 – 14.50 

7e uur  14.50 – 15.45 

8e uur  15.45 – 16.40 

De eerste twee pauzes zijn dus vijf minuten langer en de pauze tussen het 6e en 7e uur is geschrapt. De 

langere pauzes zijn nodig om, met de coronamaatregelen, de effectieve pauzetijden gelijk te houden 

aan wat ze normaal gesproken zijn (zie onder). De pauze tussen het 6e en 7e uur is geschrapt om de 

eindtijd van het 8e uur hetzelfde te houden. 

Start 1e uur 

Docenten: 

Docenten zijn voor 8.25 aanwezig in het lokaal.  

Leerlingen: 

Vanaf 8.25 (bel) mogen leerlingen via de gangen naar hun leslokaal. Om 8.30 (bel) zijn alle leerlingen 

aanwezig. 

 



Einde lesuur: 

Leerlingen: 

Leerlingen blijven te allen tijde tot de bel op hun plek zitten in het leslokaal. Na de bel begeven 

leerlingen zich binnen 5 minuten naar het volgende lokaal (bij een volgende les) of naar kantine, hal, 

mediatheek of buiten (bij pauze, tussenuur of einde lesdag).  

Docenten: 

Docenten die niet de volgende les in hetzelfde lokaal hebben, verlaten hun lokaal 5 minuten na het 

einde van de les (of eerder, als de gangen leeg zijn). Docenten die voor een les naar een lokaal moeten 

op een uur dat direct aansluit op het vorige uur (dus het 2e, 4e, 6e, 7e of 8e uur), moeten voor het einde 

van de vorige les bij het lokaal aanwezig zijn, zodat ze direct na de bel (of iets ervoor) het lokaal binnen 

kunnen gaan (nog voor de leerlingen eruit gaan). 

Start 3e en 5e uur (na de pauze): 

Docenten: 

Docenten zijn voor aanvang van het betreffende uur (10.40 voor het 3e uur en 13.00 voor het 5e uur) in 

het lokaal aanwezig. 

Leerlingen: 

Om respectievelijk 10.40 (bel) en 13.00 (bel) begeven leerlingen zich binnen 5 minuten naar hun 

leslokaal of de mediatheek. 

Het is leerlingen niet toegestaan om zich zonder geldige reden (= bijvoorbeeld een afspraak met een 

docent) op andere dan bovengenoemde momenten in de gangen te bevinden. 

 

4. Personeelskamers 

De personeelskamers zijn erop ingericht om anderhalve meter afstand te bewaren. 

 

5 Ingang en uitgang 

Docenten: 

Om personeel en leerlingen te scheiden bij binnenkomst en vertrek, maken medewerkers gebruik 

van de volgende in/uitgangen: 

Turfsingel: via de fietsenkelder achterin door de rode deur naar de hal van de gymzaal en via de 

trappen langs het muzieklokaal naar de hogere verdiepingen. 

Kruitlaan: via de conciërgewoning (groene deur) en met de lift naar de hogere verdiepingen. 

Leerlingen: 

Leerlingen maken gebruik van de reguliere in- en uitgang. Het is leerlingen niet toegestaan om 

gebruik te maken van de in- en uitgang voor docenten. Leerlingen mogen ook geen gebruik maken 

van de lift (in beide gebouwen), tenzij ze speciale toestemming hebben. 

 



6. Triage 

Voor bezoekers van buiten school passen we triage toe. De vragenlijst die we hierbij hanteren is 

opgenomen als bijlage bij het protocol. 

 


