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DE 1,5 METER SCHOOL 
Dinsdag 2 juni gaat het Globe College weer gedeeltelijk open en komen jullie weer enkele momenten 
“gewoon” op school. Niet helemaal “gewoon” natuurlijk, we moeten rekening houden met 1,5 
meter afstand en alle andere RIVM-richtlijnen. Dat is een flinke uitdaging voor iedereen. We kiezen 
daarom voor een combinatie van lessen op afstand + lessen op school. 

Om een 1,5 meter school te kunnen zijn, die veilig is voor iedereen, is het heel belangrijk om duidelijke 
afspraken te maken met elkaar. Ook hebben we een aantal maatregelen moeten nemen. 

Hieronder laten we jullie weten hoe we dit gaan doen. Zorg ervoor dat je de regels kent vóórdat je 
naar school gaat. 
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1 - ALGEMEEN 

1.1 BINNENKOMST EN VERTREK 

Hoe kom je binnen op school: 

• Aangepast rooster - Je komt naar school volgens het aangepaste rooster dat je hebt gekregen. 

• 1,5 meter afstand - op het schoolplein, bij de ingang en in de school zullen we hierop toezien. 

• Kleine groepen - de conciërge laat jullie in kleine groepen naar binnen gaan. 

• Rustig lopen en zachtjes praten - via de trap loop je rustig naar de juiste verdieping. 

Op de verdieping: 

• Klas-routes - bij het trappenhuis wijst iemand jou op de klas-routes, die ook zichtbaar zijn. 

• Rustig lopen en zachtjes praten - je loopt rustig naar het lokaal. Denk aan 1,5 meter afstand! 

• Kluisje - je kunt nog geen gebruik maken van je kluisje. Deze is uitgeschakeld. 

Lokaal naar binnen: 

• Tafelnummer 1 t/m 12 - wanneer je het lokaal binnenkomt zie je een lijst met daarop je naam 

en tafelnummer. 

• Voor de les: 

1. Desinfecteren - desinfecteer je éérst je handen met desinfectiemiddel. 

2. Tafel schoonmaken - pak je een vochtig doekje, en maak je jouw tafelblad goed schoon.  

3. Doekje weggooien - gooi je het doekje netjes in de prullenbak. 

• Vervolgens ga je aan de tafel zitten met jouw tafelnummer.  

• De jas hang je netjes over je eigen stoel. 

Lokaal verlaten: 

• Na de les: 

1. Opruimen - ruim je je spullen op. 

2. Tafel schoonmaken - maak je je eigen tafel weer schoon met een vochtig doekje.  

3. Doekje weggooien - gooi je het doekje netjes in de prullenbak. 

• Je wacht rustig in het lokaal tot iedereen van jouw groepje (+ de docent) klaar is.  
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• De docent loopt samen met je groepje mee naar de UITGANG van de school. 

• Rustig lopen en zachtjes praten - op de gang ben je rustig. Denk weer aan de 1,5 meter afstand. 

Pauzes: 

• Er zijn geen pauzes. 

• De aula’s zijn gesloten en de automaten staan uit. 

• Eigen eten en drinken - dit is tussen de wisseling van docenten toegestaan. 

• Netjes eten – je eet netjes en gooit afval meteen in de prullenbak. 

Globe College verlaten: 

• Wanneer je geen lessen meer hebt, verlaat je het terrein en ga je rustig naar huis. 

1.2 TOILETGEBRUIK 

§ 1 leerling tegelijk - er mag nooit meer dan 1 leerling tegelijk naar het toilet gaan. 

§ Handen wassen - na toiletgebruik moet je je handen wassen. 

§ Handen desinfecteren - wanneer je het lokaal weer binnenkomt, desinfecteer je je handen. 

1.3 COMPUTERLOKALEN 

Voor het gebruik van een computerlokaal geldt als extra maatregel nog het volgende: 

• Handschoenen - je draagt handschoenen bij het gebruik van de toetsenbord en muis. 

1.4 LIFT 

Net als voorheen, mag je uitsluitend gebruik maken van de lift met de liftpas. Wanneer je ongeoorloofd 

gebruik maakt van de lift, word je naar huis gestuurd.  
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2 - LESSEN OP SCHOOL 

De lessen op school zullen vooral gericht zijn op het samenzijn, het stellen van vragen en het geven van 

instructie, zodat jullie de rest van de week weer vooruit kunnen met het thuisonderwijs. 

2.1 LEERJAAR 1 EN 2 

• Jullie komen volgens het aangepaste rooster op school. 

• De totale lestijd zal in blokken verdeeld worden voor meerdere vakken.  

2 lesuren van 50 minuten worden 4 blokken van 25 minuten. 

• Jouw klas wordt in 2 groepen gedeeld: 

1. Groep A met tijdblok 1 – van 8.35 tot 11.05 uur 

2. Groep B met tijdblok 2 – van 12.15 tot 14.50 uur 

• Alle leerlingen blijven gedurende de schooltijd in hetzelfde lokaal. Alleen jullie docenten 

wisselen van lokaal. 

2.2 LEERJAAR 3 

• Jullie komen volgens het aangepaste rooster op school. 

• De totale lestijd zal in blokken verdeeld worden voor meerdere vakken.  

2 lesuren van 50 minuten worden 3 blokken van » 35 minuten. 

• Elke klas komt 2 x per week op school: 

1. Basis - Di + Do 

2. Kader - Ma + Wo 

3. Mavo - Ma + Wo + Vr 

• Een schooldag heeft 3 tijdblokken: 

1. Lesuur 3 + 4 | » 35 minuten 

2. Lesuur 5 + 6 | » 35 minuten 

3. Lesuur 7 + 8 | » 35 minuten 

• Alle leerlingen blijven gedurende de schooltijd in hetzelfde lokaal. Alleen jullie docenten 

wisselen van lokaal. 
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3 - NIET NALEVEN REGELS & AFSPRAKEN 

3.1 VERANTWOORDELIJKHEID  

Ook jij bent verantwoordelijk voor een prettige, rustige en veilige omgeving voor iedereen. Wanneer je 

je aan de regels en afspraken houdt, ben je goed bezig en laat je zien dat je die verantwoordelijkheid 

aankan.  

Mocht je je tóch niet houden aan de regels en afspraken, dan geldt het volgende: 

• Waarschuwing - wanneer je hierop wordt aangesproken, volg je de instructies meteen op.  

• Bij herhaaldelijk waarschuwen kan het zijn dat je naar huis wordt gestuurd.  

• Bij een ernstige misdraging word je meteen naar huis gestuurd. 

• In de twee laatste gevallen worden je ouders/verzorger hierover geïnformeerd. 


