
 

Informatie Emaus College open vanaf 8 juni 
 
Inleiding 
Op 8 juni 2020 gaat het Emaus College weer open! De school is Coronaproof gemaakt. Dat 
betekent onder andere de 1,5 meter afstand, een hygiëneprotocol, stoelen en bankjes 
ruim uit elkaar, ontsmettingsmiddelen in lokalen en looproutes in de school. Wij volgen 
hierbij de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het protocol voor het VSO. 
 
In dit document vindt u informatie over hoe we het onderwijs organiseren en welke 

gedragsregels we hanteren, waarbij we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven 

zo veel mogelijk proberen te beperken. 

 
Organisatie  
Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderdeel van ’s 
Heeren Loo Onderwijs en verbonden aan het orthopedagogisch behandelcentrum Groot 
Emaus. Twee derde van de leerlingen die onderwijs genieten op het Emaus College woont 
op Groot Emaus. Een derde woont thuis. 
Aangezien we de richtlijnen van 1,5 meter hanteren, is het niet mogelijk om alle leerlingen 
tegelijk op school te ontvangen. Om kruisbesmetting te voorkomen worden de leerlingen 
van Groot Emaus gescheiden gehouden van de thuiswonende leerlingen.  
Om recht te doen aan alle leerlingen, zullen we de dagen zo goed mogelijk verdelen, zodat 
iedere leerling fysiek onderwijs krijgt.  
Op dinsdag en donderdag ontvangen we de hele schooldag de thuiswonende leerlingen 
op school. De dagbehandeling is op deze twee dagen ook aanwezig voor ondersteuning.  
Op maandag, woensdag en vrijdag ontvangen we de leerlingen die verbonden zijn aan 
Groot Emaus. De hanteren de normale schooltijden. 
De VMBO basis/kader klas en de Meerzorg leerlingen volgen hun eigen rooster. 
 
Onderwijsprogramma 
Het onderwijsprogramma op locatie zal gegeven worden door een vaste leerkracht en 

zoveel mogelijk aansluiten bij het normale programma. Er wordt gewerkt volgens een vast 

rooster met onder andere de praktijkvakken, sport en weerbaarheidstraining. Ook voor de 

leerlingen die in een stageklas zitten zullen de stages zoveel mogelijk weer opgepakt 

worden. Hiervoor zijn we afhankelijk van de stagebedrijven.  

Het contact met de ouders/leefgroepen blijft ongewijzigd. De normale schoolregels 

worden gehanteerd, naast de gedrags- en hygiëneregels in verband met het Corona virus. 

 
 



 

Onderwijs op afstand  
Op de dagen dat de leerlingen niet naar school gaan, zal er ‘onderwijs op afstand’ gegeven 
worden. De leerlingen krijgen weektaken mee naar huis. De instructie vindt voornamelijk 
plaats op de dagen dat ze op school zijn.  
 
Gezondheid en hygiëne maatregelen op school  
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:  

 Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook 
voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.  

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

 We schudden geen handen.  

 We hoesten en niezen in onze elleboog.  

 We zitten niet aan ons gezicht.  
 
Aanvullende gedragsregels leerlingen 
Voor de leerlingen moet het duidelijk zijn over hoe om te gaan met de anderhalve meter 
afstand binnen de school. Op school hanteren we de huidige gedragsregels. In deze 
coronacrisis gelden er voor alle leerlingen aanvullende regels:  

 We houden 1,5 meter afstand van iedereen. 

 We volgen de kortste route (looppaden) wanneer we naar een ander lokaal of 
buiten gaan. 

 Maximaal 1 klas mag een gang gebruiken om te verplaatsen. In de aula en in de 
gang naar de buitendeur mogen klassen elkaar passeren op 1,5 meter afstand. 

 De pauzes houden we per gang. Per klas zal op het schoolplein een eigen 
ruimte/vak zijn.  

 Bij binnenkomst van de school en de lokalen wassen we onze handen voor 
tenminste 20 seconden en afdrogen met papieren handdoekjes. Bij vertrek wassen 
we ook onze handen. In alle lokalen en toiletten hangt het handenwassenprotocol.  

 We maken zelf onze werkplekken schoon.   
 
Schoonmaak  
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met 
de handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde 
contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, 
deurklinken, toilettenbrillen en pc-toetsenborden.  

 Toiletten worden dagelijks schoongemaakt.  



 

 Als een groep het lokaal verlaat wordt de klas (tafels, wasruimte e.d.) gereinigd. De 
werkplek wordt zelf door de leerling schoongemaakt.  

 Na toiletgebruik wordt de wc-bril door de leerling zelf gereinigd. 

 Vuilnisbakken worden dagelijks geleegd. 
 
Wanneer blijft een leerling thuis of op de leefgroep? 
Ook al zijn we heel blij dat de school weer open kan, toch moeten we met zijn allen heel 
voorzichtig zijn. De gezondheid van ons allemaal staat voorop. Daarom vragen we 
ouders/verzorgers om de volgende richtlijnen in acht te nemen wanneer een leerling wel 
of niet op school komt.  
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:    

 Neusverkoudheid; 

 Hoesten; 

 Moeilijk ademen/benauwdheid.  

 Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  

 Als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen 
klachten heeft, mag de leerling weer naar school.  

 Als iemand in het huishouden van een leerling getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur 
klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.  

 
Wat te doen bij te veel spanning? 

Indien u spanning ondervindt bij de leerling, waarbij er een vergroot risico is op agressie of 
een fysiek conflict, raden wij u aan om contact met ons op te nemen en zo nodig de 
leerling thuis of op de leefgroep te laten. Mocht er onder schooltijd spanningsopbouw zijn 
waarbij er een conflict ontstaat en de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, 
gaat de leerling naar huis. 
 
Wanneer gaat een kind naar huis? 
Conform richtlijn RIVM: 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. 
 
Aankomst en vertrek op school 
De thuiswonende leerlingen worden verzocht om bij aankomst direct door te lopen naar 
hun eigen lokaal. De vakleerkrachten zien erop toe dat de leerlingen hun handen 
desinfecteren voordat ze de school ingaan en direct de kortste route nemen naar hun 
eigen lokaal. De groepsleerkrachten wachten de leerlingen op in het lokaal. Op de dagen 



 

dat de leerlingen van Groot Emaus naar school gaan, zullen de groepsleerkrachten hun 
eigen leerlingen op het schoolplein opvangen. Groepsleiding van Groot Emaus krijgen 
geen toegang tot de school. 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. Alle deuren worden zoveel mogelijk opengezet zodat deze niet door leerlingen 
en personeelsleden geopend hoeven te worden. Er zijn vaste looproutes gemaakt van en 
naar de fietsenstalling.  
 
Inrichting van de lokalen   
Er mogen maximaal 4 a 5 leerlingen in een lokaal. De werkplekken staan op minimaal 1,5 
meter afstand van elkaar.   
In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en 
oppervlaktesprays.  
De volgende gedragsregels gelden voor alle leerlingen en personeelsleden: 

 Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en leerkrachten hun handen met 
de desinfecterende gel of spray.  

 Leerlingen en leerkrachten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met 
oppervlaktesprays en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Dit geldt ook 
voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. Leermiddelen dienen bij 
gebruik door meerdere leerlingen of leerkrachten met regelmaat schoon gemaakt 
te worden met water en zeep.  

 De lokalen worden tussen de lessen door gelucht. 

 Er wordt zo weinig mogelijk rondgelopen tijdens de les.  
 
Pauze 
Binnen de school zijn looppaden aangebracht, zodat iedereen 1,5 meter afstand kan 
houden. De vaste looproutes zijn in het gebouw aangegeven. Er is een pauzerooster 
opgesteld, zodat niet alle leerlingen tegelijk het schoolplein op gaan. Leerlingen lunchen in 
hun klaslokaal. Roken is en blijft niet toegestaan.  
 
Interne stage afdelingen 
De jongeren dienen zich rechtstreeks te melden bij de desbetreffende arbeidstrainer. Ook 
tijdens de interne stages worden de gedragsregels in acht genomen, namelijk de 1,5 
meter afstand en de hygiënevoorschriften.  
 
Vervoer externe leerlingen 
Indien de leerling binnen een straal van 8 kilometer woonachtig is, verzoeken wij de 
leerling (indien mogelijk) op de fiets te komen. Indien dit niet mogelijk is, dient u zelf het 
taxivervoer te regelen en aan ons te melden.  



 

 
Externe stages  
Stages van leerlingen kunnen enkel doorgang vinden als:  

 De richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is, 
worden nageleefd door de stageorganisatie 

 De stageorganisatie in kwestie momenteel werkt 

 De stagiair zonder gebruik te maken van het openbaar vervoer op locatie kan 
komen. 

 
Informatie voor ouders/verzorgers  
Het is fijn als u de bovenstaande afspraken met de leerling(en) bespreekt.  
Deze bovenstaande maatregelen gaan in per 8 juni 2020.  
 
 


