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Start van een nieuw schooljaar
We hopen dat iedereen genoten heeft van de zomervakantie en vol energie en frisse zin begint aan
het nieuwe schooljaar. Al voor de zomervakantie is besloten dat de scholen na de vakantie weer
geheel opengaan. Na een lange periode van thuisonderwijs en vakantie ontmoeten jullie het
onderwijspersoneel en klasgenoten straks weer dagelijks op school. Wij zijn blij dat we jullie weer
mogen begroeten en kunnen lesgeven op school.
Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli - op basis van het advies van het OMT - de
1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. De
afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen
onderwijspersoneel onderling.
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is van extra belang dat die worden
nageleefd. Tot dusver hebben wij de adviezen van het RIVM en het kabinet gevolgd. Dat zullen wij
ook blijven doen.
Ons gebouw voldoet ruimschoots aan de luchtkwaliteitsnormen van het bouwbesluit. Er is dus geen
reden tot ongerustheid over de luchtkwaliteit in het hele gebouw.
Omdat het handhaven van de 1,5m - vooral op de gangen, het trappenhuis en in de aula - moeilijk
haalbaar is, draagt iedereen een mondkapje in school, net zoals in het openbaar vervoer. Dit met
uitzondering van de klaslokalen en de buitenruimte, daar mag het mondkapje af. Het hebben van een
mondkapje is ieders eigen verantwoordelijkheid, de school verstrekt deze niet. Deze regeling geldt
zeker tot 1 oktober. We houden jullie natuurlijk op de hoogte over ontwikkelingen dienaangaande.
We volgen de lessentabel die hoort bij het reguliere lesrooster met als enige uitzondering aangepaste
pauzetijden. De pauzes zijn meer gespreid om drukte te voorkomen. Alle leerlingen en medewerkers
(met uitzondering van de personen die op basis van de richtlijnen thuis moeten blijven) komen naar
school.
Tien dagen quarantaine
Leerlingen en medewerkers die recent op vakantie zijn geweest in een gebied waar code oranje of
rood van kracht was tijdens hun verblijf, worden dringend verzocht om - conform de richtlijnen van het
kabinet- de eerste tien dagen na terugkomst thuis te blijven. Leerlingen die daarom de eerste
schooldagen moeten missen, kunnen op de normale wijze absent gemeld worden.
Afwezigheid leerlingen
Leerlingen die niet aanwezig kunnen zijn worden geacht om op afstand ervoor te zorgen dat zij
bijblijven. Magister is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Ook kunnen thuiszittende leerlingen een
beroep doen op medeleerlingen. Vanzelfsprekend wordt de studievoortgang van de thuiszittende
leerling gemonitord en zal waar nodig ondersteuning geboden worden.

Hygiëne en veiligheid
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dit betekent:
• Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen
onderling;
• We wassen goed onze handen, voor minimaal 20 seconden en doen dit meerdere keren per dag
en zeker na toiletbezoek;
• We schudden geen handen;
•
•

We hoesten en niezen in onze elleboog;
We zitten niet aan ons gezicht.

 Grebbeberglaan 7  3527VX Utrecht
T 030 511 20 00  directie@globecollege.nl  www.globecollege.nl
Globe College

Klachten
Een medewerker/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
• Neusverkoudheid;
• Hoetsen;
• Moeilijk ademen/benauwdheid;
• Koorts boven 38°C;
• Plotseling verlies van reuk of smaak;
Bij bovenstaande klachten laat je je testen.
Een afspraak maken kan rechtstreeks via het landelijke GGD-nummer 0800-1202 of online via
www.rijksoverheid.nl.

Thuisblijfregeling
•
•
•

•

•
•

•

Een medewerker/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of
benauwdheidsklachten heeft;
Een medewerker/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen
klachten heeft;
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten
en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden
hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of
benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. Verder geldt ook dat een
medewerker die gedurende de dag klachten ontwikkelt, naar huis gaat;
Leerlingen die behoren tot een risicogroep én leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep
behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van
ouders/verzorgers in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de
reguliere processen rondom passend onderwijs in werking;
Bij een ongewoon (groter dan verwacht) aantal leerlingen met klachten neemt de school contact
op met de GGD. Dit kan wijzigen op het moment dat het testbeleid wijzigt;
Een medewerker/leerling die positief getest is op covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na
start van de symptomen en uitzieken. Het medewerker/leerling mag pas weer naar school als
hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft;
Als iemand in het huishouden van de medewerker/leerling positief getest is voor covid-19, moet
hij/zij 10 dagen thuisblijven. Dit omdat de gezinsleden tot en met 10 dagen na het laatste contact
met deze persoon nog ziek kunnen worden. De medewerker/leerling kan weer naar school als
iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan bovenstaande regels houden. Hiermee verkleinen we de
kans op de aanwezigheid van een (met covid-19) besmet persoon in onze school en minimaliseren
daarmee het risico op een verdere verspreiding van het virus.
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In de leslokalen
•
•
•
•
•
•
•

•

Docenten zijn als eerste - ruim voor aanvang - in het lokaal aanwezig;
Bij binnenkomst in het lokaal reinigen leerlingen en docenten hun handen met desinfecterende
handgel;
Onderwijspersoneel maakt na binnenkomst hun eigen werkplek schoon en herhaalt dit bij het
verlaten van het lokaal;
De lokalen worden zo ingericht dat het onderwijspersoneel genoeg bewegingsruimte heeft, zodat
de 1,5 meter gehandhaafd kan worden;
Leerlingen veranderen de opstelling in het leslokaal niet en krijgen van de docent een vaste plek
in het lokaal;
Lokalen en andere ruimtes worden meerdere keren per dag gelucht worden door ramen en
deuren tegen elkaar open te zetten;
We werken eraan dat wanneer een docent thuisblijft maar niet ziek is, zijn/haar lessen zoveel
mogelijk doorgaan. Als voorbeeld; leerlingen krijgen, in het lokaal, via Teams les van deze docent.
In de les is waar mogelijk een surveillant aanwezig. Wij houden jullie op de hoogte over deze
ontwikkelingen;
Leerlingen hebben elke dag hun laptop (volledig opgeladen) en oortjes c.q. koptelefoon mee
opdat we te allen tijde de lessen digitaal, bijv. via Teams, kunnen vormgeven bij afwezigheid van
een docent.

Schoonmaak
•

Materialen die door meerdere medewerkers worden gebruikt, worden met regelmaat schoon
gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. Bij praktijkvakken
maken leerlingen het materiaal dat zij gebruikt hebben op instructie van het onderwijspersoneel
schoon;

•

Het schoonmaakbedrijf maakt extra schoonmaakrondes gedurende de dag. Hierbij ligt de nadruk
op de toiletten, deurkrukken, trapleuningen alsmede andere materialen waarmee
onderwijspersoneel in aanraking komt.

Op de gang, in de pauze en tijdens een leswisseling
•
•

Leerlingen worden verzocht om hun fiets/scooter op het schoolterrein van het Globe te stallen;
De kluisjes zijn voorlopig niet toegankelijk;

•

Er is een maximale spreiding van pauzetijden en plekken zodat leerlingen voldoende afstand
kunnen houden;
De kantine zal weer geopend zijn tijdens de pauzes en ook catering wordt weer verzorgd met
inachtneming van alle RIVM-richtlijnen. Ons verzoek is om zoveel mogelijk via pin te betalen;
Leerlingen verblijven tijdens de pauzes niet op de gangen of trappenhuis maar enkel in de aula’s
of buitenruimte van de school;
Op de gang geldt een looprichting welke door markering is aangegeven. Net als in het verkeer,
houden we rechts aan;
Het (in groepsverband) geforceerd verheffen van de stem is verboden. Leerlingen en
medewerkers moeten hier rekening mee houden. Hard praten of zelfs schreeuwen is absoluut
verboden;

•
•
•
•

•
•
•

We lopen rustig in de school;
Tijdens de pauze gaan de leerlingen zoveel mogelijk naar buiten;
Surveillance tijdens de pauzes wordt uitgevoerd door conciërges, onderwijspersoneel en externe
ondersteuning. Dit geschiedt met inachtneming van de afstandsregel, goed zichtbaar en met
passende beschermingsmiddelen.
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Bezoek en Activiteiten
•

•

Ouders komen alleen op afspraak op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken) met het strikt
toepassen van triage en de inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen die gelden
op school. Scholen worden geadviseerd hier terughoudend mee om te gaan en zoveel mogelijk
rekening te houden met rustige tijdstippen. Online contact tussen school en ouders wordt
geadviseerd;
Buitenschoolse activiteiten zijn een waardevolle component van ons onderwijs. Waar mogelijk
laten we deze activiteiten zo veel mogelijk doorgang vinden. Wij houden u hierover op de hoogte.

Praktische vakken en LO
•

Voor praktijkvakken is het afstand houden tussen leerling en docent niet altijd haalbaar. In dat
geval houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Verder draagt het
onderwijspersoneel in elk geval, vooral voor hun eigen veiligheid, een spatscherm omdat het
waarborgen van de 1,5 meter afstand niet altijd haalbaar is. Dit is een door het RIVM toegestane
maatregel. Over specifieke en onvoorziene situaties treden betrokken onderwijspersoneel en de
schoolleiding met elkaar in overleg en worden eventueel aanvullende afspraken gemaakt.

•
•

Het bewegingsonderwijs (LO) kan vanaf 1 juli zowel buiten als binnen worden gegeven.
Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden. Hierbij gaat het onder meer
om hard meezingen bij concerten en optredens, spreekkoren en schreeuwen. Koren en
zangensembles kunnen wel weer repeteren en optreden. Het RIVM stelt een advies op met
betrekking tot de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Dit afwegingskader is op korte termijn
beschikbaar. Tot die tijd wordt er niet gezongen op school.

Openbaar vervoer
Wij vragen leerlingen nog steeds om zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Het openbaar
vervoer is volledig toegankelijk. We hebben contact gehad met de vervoersmaatschappijen en hen
geïnformeerd over de te verwachten leerlingenstromen. Het inzetten van voldoende capaciteit is de
verantwoordelijkheid van de regionale vervoerder. Leerlingen en collega’s die gebruik maken van het
openbaar vervoer zijn verplicht een mondkapje te dragen.
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