
Weer naar school! Wat kan wel en wat niet?

Vanaf dinsdag 2 juni mogen we jullie weer verwelkomen! Een spannende tijd, maar wij kijken 
ernaar uit om jullie weer te zien. Er zijn wel een aantal regels opgesteld om op een veilige manier 
naar school te kunnen komen. 

Hierbij vind je de maatregelen die wij genomen hebben om aan de normen van de VO-raad en het RIVM te voldoen. 
Lees deze alvast door voordat je naar school komt. Uiteraard zijn ze ook op school nog na te lezen. Heb je hier vragen 
over? Stel ze dan aan je mentor.

Algemeen
• Het Bouwens is vanaf 2 juni weer telefonisch bereikbaar via 077-306 88 88.
• De schoolcatering, aula en snoep/drankautomaten zijn gesloten om zo drukte te voorkomen. Denk er dus aan om 

(indien nodig) je eigen brood, fruit en drinken mee te nemen. Lunchen doe je in het klaslokaal.
• In de pauze mag je het schoolterrein niet verlaten. 
• Kluisjes mogen niet gebruikt worden. Je mag éénmalig je persoonlijke spullen eruit halen. Daarvoor meld je je bij 

de receptie voor een lockerbriefje. Vervolgens open je samen met de conciërge je eigen kluisje. Neem dus zo min 
mogelijk (waardevolle) spullen mee naar school.

• Op school hangen instructies hoe je je handen wast en desinfecteert. Kijk thuis alvast eens naar  
de Handen-Was-Challenge op YouTube (2 minuten).

Naar school komen
• Wij informeren alle leerlingen apart over het lesrooster. Je zal voor je les(sen) zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal 

of gedeelte van het gebouw verblijven, om zo min mogelijk ‘verkeersbewegingen’ te hebben. Je mag niet naar 
een ander gebouw toe als je er geen les hebt (als je bijvoorbeeld les hebt in gebouw A, blijf je in gebouw A).

• Vanwege werkzaamheden aan het nieuwe Pius woonplan zijn er aangepaste fietsroutes, zie hiervoor de bijlage. 
De poort voor de onderbouwfietsenstalling is tot eind juni niet bereikbaar. Leerlingen gebruiken de  
dichtstbijzijnde poort en lopen met de fiets aan de hand over het schoolplein.

• Vanuit de fietsenstalling worden de looproutes aangegeven.
• Nadat je je fiets gestald hebt, loop je direct naar het lokaal. Je blijft dus niet op het schoolplein of in de  

gangen hangen om te praten met vrienden.
• Volg de instructies op school op: er wordt duidelijk aangegeven via welke looproute je naar het lokaal gaat.

Voor, tijdens en na de les
• Iedereen reinigt zijn/haar eigen werkplek en desinfecteert aansluitend zijn/haar handen.
• Je jas en tas neem je mee het lokaal in en je jas hang je over je stoel. 
• Tijdens de les loop je zo min mogelijk. 
• Aan het eind van je lesdag (of als je van lokaal wisselt) maak je je werkplek schoon en desinfecteer je je handen. 
• Na afloop van je lesdag ga je direct naar huis. Je mag niet blijven hangen in het gebouw of op het schoolplein.
• Verlaat de les rustig en houd rekening met de anderhalve meter afstand. 

Voor leerlingen

https://www.youtube.com/watch?v=UycYN7yDPMU


Blijf thuis als…
Je mag niet naar school komen als je ziek bent. Je blijft thuis bij:
• neusverkoudheid
• hoesten
• moeilijk ademen/benauwdheid
• koorts boven 38 °C
• als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf jij ook thuis.

Hooikoorts?
Sommige leerlingen hebben bovenstaande klachten door andere oorzaken, zoals hooikoorts. Zij mogen naar school 
komen, mits ze een verklaring van hun ouders/verzorgers hebben om dat aan te tonen. 
Lees hierover meer op de website.

Wanneer mag je weer naar school?
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, dan mag je weer naar school. Maar:
• Bij een positieve COVID-19 test (van jou en/of gezinsleden) moet je 14 dagen uitzieken en 24 uur klachtenvrij zijn. 

Ziek onder schooltijd
Als je onder schooltijd bovenstaande klachten vertoont waarmee je naar huis toe moet, word je meteen verzocht om 
de klas te verlaten en je te melden bij de receptie. Daar meld je je ziek op de gebruikelijke wijze. Indien het kan, mag 
je zelf lopend of met de fiets naar huis. Als dit niet gaat, dan maken we gebruik van een “quarantaineruimte” waar je 
wacht totdat je door een ouder/verzorger wordt opgehaald.

Ziekmelden
Ouders/verzorgers melden hun zoon/dochter dagelijks ziek. Ze doen dit telefonisch tussen 07.45 en 9.00 uur  
via nummer 077-306 88 88. Lees hier meer.

Belangrijke hygiëneregels
• Alle leerlingen en personeelsleden houden anderhalve meter afstand van elkaar.
• Was je handen in elk geval: voor en na het eten en na toiletbezoek.
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst en verlaten van het lokaal.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zit zo min mogelijk aan je gezicht.

En verder
• De school is “coronaproof” ingericht.
• Er zijn ook overdag schoonmaakmedewerkers aanwezig om zo de hygiëne te waarborgen.
• Alle benodigde reinigings- en desinfectiemiddelen worden door de school kosteloos ter beschikking gesteld.
• De school evalueert continu of we de juiste maatregelen nemen om een veilige schoolomgeving te waarborgen.
• We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid om samen een fijne en veilige afsluiting van dit schooljaar 

mogelijk te maken.

Ziek? 

https://www.hetbouwens.nl/corona/
https://www.hetbouwens.nl/ouders-en-leerlingen/ziekmelden-en-verlof/


Bijlage fietsroute
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Je plaatst je fiets op een plek waar 
een geel lintje hangt. 


