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Per 25 september 2021



Inleiding
Begin schooljaar 2021-2022 hebben we een aantal regels opgesteld, gebaseerd op het
Corona-protocol van de VO-raad. We verwachten van iedereen dat hij/zij zich hieraan houdt,
zodat we op een prettige en veilige manier de lessen kunnen verzorgen. Deze regels blijven tot
nader bericht van toepassing.

Vanaf 25 september vervalt de plicht voor aanwezigen die zich binnen de school
voortbewegen om een mondneusmasker te dragen. Ook hoeven leerlingen geen 1,5 meter
afstand tot de medewerkers of tot elkaar te houden. Wel willen we u er met klem op wijzen,
dat er medewerkers zijn die de afstand wel graag bewaren. Uiteraard zorgen we er samen
voor dat dit mogelijk gemaakt wordt.

In geval van afwezigheid van docenten laat de KTS de les in principe altijd vervangen door
het inzetten van een invaller, zodat de leerlingen geen tussenuren hebben. In deze bijzondere
tijd zal dat niet altijd lukken. Het kan voorkomen dat er lessen uitvallen en de leerlingen
bijvoorbeeld naar de aula verwezen worden of klassen naar huis gestuurd worden. We hopen
op uw begrip hiervoor.

Voor schooltijd
● Worden fietsen op de daarvoor bestemde locatie gezet. Hierover ontvangt u een

aparte mail;
● Worden jassen en tassen in de lockers in de centrale hal opgeborgen;
● Worden de lockers bij de praktijkvakken gebruikt onder toezicht van de docenten;
● Blijft de leerling zo veel mogelijk buiten tot de les begint;
● Mag de leerling vanaf 8.15 uur naar het leslokaal.

In de klas en tijdens de les
● Desinfecteert de leerling zijn/haar handen bij binnenkomst en vertrek met de daarvoor

aanwezige middelen;
● Zijn er schoonmaakmiddelen aanwezig om de leerlingtafel en -stoel en eventuele

andere zaken, zoals mobiele telefoons, schoon te maken na de leswisseling;
● Zitten de leerlingen tijdens elke les op een vaste plaats volgens de klasse-plattegrond,

die door de mentor is gemaakt;
● Houden de leerlingen tijdens de praktijklessen ook zoveel mogelijk dezelfde plattegrond

aan;
● Geeft de docent aan of hij een rondje loopt tijdens de Zf/Zs; De docent heeft de

beschikking over een spatscherm;
● Houden de leerlingen 1,5 meter afstand tot de docent en andere volwassenen

indien daar prijs op gesteld wordt;
● Gaat de telefoon in de telefoontas die in elk lokaal aanwezig is, of wordt tijdens lestijd in

de locker bewaard.



In de pauzes
● Gaan de leerlingen van leerjaar 1 en 2 naar het voorplein of verblijven in de aula;
● Gaan de leerlingen van leerjaar 3 en 4 naar het achterplein of de aula;
● De centrale hal en de gangen zijn ook beschikbaar als overblijfruimte;
● Bij erg slecht weer worden de lokalen ook opengesteld. Dit wordt per dag bekeken en

apart omgeroepen.

Handhaven van de regels
Wij willen u erop wijzen dat, mochten leerlingen zich herhaaldelijk niet aan deze regels houden,
we over zullen gaan tot het nemen van maatregelen, zodat de veiligheid van de overige
leerlingen en medewerkers gegarandeerd kan worden. Dit zou kunnen betekenen dat we de
leerling naar huis sturen.

Wanneer testen of thuisblijven?
● Op school kan de schoolleiding bij twijfel besluiten om de temperatuur van de leerling op

te meten middels een koortsthermometer op het voorhoofd;
● Er zijn zelftesten beschikbaar bij de administratie. Leerlingen kunnen die daar ophalen;
● Hieronder een samenvatting van de richtlijnen van de overheid. Wij willen u met klem

verzoeken zich hieraan te houden als u zelf of uw zoon/dochter deze symptomen
heeft: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Symptomen COVID-19
Klachten die veel voorkomen:

● Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
● Hoesten;
● Benauwdheid;
● Verhoging of koorts;
● Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Heeft uw zoon/dochter een of meer van deze klachten? Maak dan een testafspraak bij de
GGD.

Positieve zelftest?
Is de zelftest van uw zoon/dochter positief? Belt u dan de GGD op nummer 085-0782876. Hier
krijgt u advies wat u het beste kunt doen. Laat uw zoon/dochter ook bij de GGD nogmaals
testen. Dan is het afhankelijk van de uitslag (positief of negatief) of uw zoon/dochter weer naar
buiten mag en of ook de huisgenoten thuisblijven.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19


In (nauw) contact geweest met een positief getest
persoon?
‘Nauw contact’ betekent dat uw zoon/dochter meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de
positief geteste persoon geweest is, of meer dan 15 minuten in een ruimte is geweest met die
persoon.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die geacht worden immuun te zijn en mensen die
dat niet zijn. Er wordt vanuit gegaan dat iemand immuun is indien deze persoon:

- gevaccineerd is (meer dan 2 weken geleden);
- besmetting heeft doorgemaakt (6 maanden geleden of korter).

Nauw contact + immuun? → gewoon naar school

Nauw contact + niet immuun? → thuisquarantaine. Bij klachten doet uw zoon/dochter op dag

5 een zelftest of tien dagen in thuisquarantaine.

Wel contact, geen nauw contact?
Niet nauw contact + immuun? → alleen testen bij klachten; thuisblijven tot na de uitslag van

de test.

Niet nauw contact + niet immuun? → ook alleen testen bij klachten; thuisblijven tot na de

uitslag van de test.

Zelftesten, 2 maal per week?
Immuun? → niet meer 2 maal per week zelftesten.

Niet immuun? → 2 maal per week zelftesten. Zelftesten kunnen door uw zoon/dochter worden

opgehaald bij de leerlingenadministratie.

Bij een positieve preventieve zelftest blijft het advies om een confirmatietest bij de GGD te doen.

Advies is om dan te bellen met het scholenteam 085-0782876 (optie 4) voor het doorgeven van

een positieve zelftest.

Bij klachten blijft het advies te allen tijde: laat je testen bij de GGD (dit geldt dus ook voor

immune personen). Een zelftest is niet geschikt als deze persoon (milde) coronagerelateerde

klachten heeft.

Als een leerling of medewerker positief getest is, worden de volgende maatregelen genomen:

- De hele klas wordt op de dag dat de besmetting bekend wordt, naar huis

gestuurd;



- De volgende dag mogen de leerlingen weer naar school die:

- een QR code kunnen laten zien op de Corona-app,

- een geprinte verklaring van de website

https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/login of een ‘geel boekje’ met

vaccinatiegegevens kunnen laten zien.

- niet-immune nauwe contacten gaan in thuisquarantaine;

- zij testen bij de GGD na dag 5 of 10 dagen quarantaine;

- school volgt advies van de GGD, mocht dit afwijken van deze algemene

richtlijnen.

Leerlingen in thuisquarantaine
Via SOMtoday kan de leerling het schoolwerk volgen, zodat er bij terugkomst zo min
mogelijk achterstanden zijn opgelopen.

Vaccineren
Mensen die zich willen laten vaccineren kunnen op Coronavaccinatie - GGD Hollands
Midden (ggdhm.nl) zien waar ze terecht kunnen binnen onze regio. Naast de vaste
vaccinatielocaties staan er ook prikbussen in de regio. Op beide plaatsen geldt: prikken
zonder afspraak!

Het callcenter van de GGD HM is bereikbaar voor vragen over coronavaccinatie: 085-0782878
(dagelijks van 9:00-17:00).

Vragen?
Neemt u dan contact met ons op via e-mail: info_kts@teylingen-college.nl.

https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/login
https://www.ggdhm.nl/portal-vervolgpagina/coronavaccinatie
https://www.ggdhm.nl/portal-vervolgpagina/coronavaccinatie

