
 

 

Informatie Emaus College vanaf september 2020 
 
Inleiding 
De zomervakantie is weer voorbij en we zijn blij dat de leerlingen allemaal weer naar 
school mogen! We hopen dat u en de leerlingen een fijne vakantie hebben gehad en de 
leerlingen weer uitgerust kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. 
 
In dit document vindt u informatie over hoe we het onderwijs per 1 september 2020 gaan 
organiseren en welke gedragsregels we hanteren, waarbij we proberen om verspreiding 
van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.  
 
Onderwijsprogramma 
Vanaf het nieuwe schooljaar zal het normale lesrooster weer worden gegeven. Dat 
betekent dat alle leerlingen dagelijks welkom zijn op school of stage.  
 
Gezondheid en hygiëne maatregelen op school  
Wij houden op school de richtlijnen van het RIVM aan. Dat betekent:  

 Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de leerlingen. Leerlingen 
hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

 De leerlingen houden wel 1,5 meter afstand van volwassenen.  

 We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.  
In ieder geval:  

o bij binnenkomst in het lokaal; 
o voor de pauze; 
o na de pauze; 
o na toiletbezoek; 
o zo nodig tussendoor de handen wassen of ontsmetten.  

 We schudden geen handen.  

 We hoesten en niezen in onze elleboog.  

 We zitten niet aan ons gezicht.  
 
Aanvullende gedragsregels leerlingen 
Op school hanteren we de huidige gedragsregels. In deze coronacrisis gelden er voor alle 
leerlingen extra regels:  

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



 

 

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

 We maken zelf onze werkplekken schoon. De leerkracht geeft instructie.  
 
Schoonmaak  
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met 
de handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Dit gaat om 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 reinigt de leerling de wc-bril zelf. 

 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. Wanneer een leerling wordt ziekgemeld, meldt de 
ouder/verzorger aan de school of het wel of niet om Corona-gerelateerde klachten gaat. 
 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:    

 Verkoudheidsklachten; 

 Neusverkoudheid; 

 Loopneus;  

 Niezen; 

 Keelpijn; 

 Hoesten; 

 Moeilijk ademen/benauwdheid; 

 Plotseling verlies van reuk of smaak;  

 Verhoging of koorts boven 38 °C; 

 Bij overige gezondheidsklachten dient er bij twijfel overlegd te worden met de 
GGD. 

 Als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis. Op het moment dat deze persoon negatief is 
getest, mag de leerling weer naar school.  



 

 

 Als iemand in het huishouden van een leerling getest is op Corona en een positieve 
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en 
dan 10 extra dagen thuisblijven.  

 
Wat te doen bij te veel spanning? 

Indien u spanning merkt 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 spanning opbouwen bij een 
leerling waarbij er een conflict ontstaat en de 1,5 meter afstand tussen de leerkracht en 
leerling 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. De school informeert ouders/verzorgers hierover. 
 
De ouders/verzorgers krijgen vervolgens het dringende advies om de leerling te laten 
testen (voor de interne leerlingen: begeleiding neemt direct contact op met de medische 
dienst).  
 
Positief getest en dan...? 
Als blijkt dat een leerling positief is getest op Corona, volgen wij het advies van het RIVM 
en gaat de gehele klas 10 dagen in quarantaine. De GGD zal ingeschakeld worden voor het 
contactonderzoek en verder advies.   
 

 Als een personeelslid/leerling positief getest is op Corona, moet hij/zij tenminste 7 
dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. Het personeelslid/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 iemand in het huishouden van het personeelslid/de leerling positief getest is op 
Corona, moet hij/zij 10 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 10 
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). Het 
personeelslid/de leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 
uur klachtenvrij is. 

 
Aankomst en vertrek op school 
Alle leerlingen wordt verzocht om bij aankomst op het schoolplein te wachten. De 
groepsleerkrachten vangen de leerlingen op het schoolplein op. Groepsleiders van Groot 

https://lci.rivm.nl/leefregels


 

 

Emaus krijgen geen toegang tot de school tenzij zij worden opgeroepen voor een 
alarmsituatie of een leerling met klachten komen ophalen.  
 
Inrichting van de lokalen   
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 ontsmetten de 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 regelmatig schoon gemaakt te 
worden met alcoholoplossing.  

 Tijdens de lessen wordt er altijd geventileerd door het openen van minimaal 2 
ramen en zo mogelijk de deur. De lokalen worden tussen de lessen door extra 
gelucht.  

 Er wordt zo weinig mogelijk rondgelopen tijdens de les.  
 
Vervoer externe leerlingen 
Indien de leerling binnen een straal van 8 kilometer van de school woont, 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.  
 
Stages  
Indien de leerling stageloopt, worden de richtlijnen en maatregelingen van het 
stagebedrijf gevolgd.  
 
Informatie voor ouders/verzorgers  
Het is fijn als u de bovenstaande afspraken met de leerling(en) bespreekt.  
Deze bovenstaande maatregelen gaan in per 1 september 2020.  


