
Protocol voor leerlingen      start schooljaar 2020-2021 

De RIVM-richtlijnen zijn op het KKC leidend. Dat betekent:  

 Leerlingen houden 1,5 meter afstand van volwassenen. 

 We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. 
Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze 
en na elk toiletbezoek. 

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

Klachten, wel/niet deelnemen aan onderwijs op locatie 

Bij klachten verwachten we dat leerlingen thuisblijven en onderwijs vanuit huis volgen. Klik 
hier voor een overzicht van (luchtweg)klachten.  
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, 
hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.  
 

Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start 
van de symptomen en uitzieken. De 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 
Als er sprake is van een positieve test, laat dit dan weten aan de school. 
 

Vakantie in gebied dat oranje of rood gemarkeerd is door de overheid: voor leerlingen 
geldt dat zij 14 dagen in quarantaine moeten indien zij terug komen van vakantie uit zo’n 
gebied. 
 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep èn leerlingen van wie gezinsleden behoren tot 
de risicogroep, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van 
ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling 
treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. 
 

In het gebouw en het lokaal 

In elk lokaal zijn papieren zakdoeken en desinfecterende handgel aanwezig, om handen te 
wassen en de tafels schoon te maken. Bij binnenkomst in het lokaal was je je handen met 
desinfecterende gel.  
 

Ventilatie: we zullen met enige regelmaat de ventilatiecheck laten doen door de 
conciërges. Daarnaast verwachten we dat de ramen en deuren van de lokalen altijd open 
zijn. 
 

In de ongecontroleerde omgeving in school, zoals de gang en pauzemomenten, 
verzoeken wij leerlingen en personeelsleden om een mondkapje te dragen. In de 
gecontroleerde omgeving van het leslokaal, mag het mondkapje af zodra een leerling op 
zijn plek zit.  
 

In school worden geen looproutes aangegeven, de afspraak is: houd rechts aan, houd 
voldoende afstand van elkaar en houd rekening met elkaar.  
 

Als je een online les hebt via Teams heb je altijd je camera aan en ben je zichtbaar in 
beeld. Als je niet in beeld bent, word je absent gemeld. Je microfoon zet je alleen aan als 
je docent daar om vraagt.  

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://lci.rivm.nl/leefregels

