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Protocol van het 
Bredero Beroepscollege:

 Opstart onderwijs per 2 juni 2020

 Opgesteld in afstemming met Het VOvA en de deelraad (MR) van het 
Bredero Beroepscollege, op advies van CNV Onderwijs, AOb, FvOv en 

VO-raad.

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heropening van het voortgezet onderwijs 

In onderstaand document zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het (gefaseerd) heropenen van het 
Bredero Beroepscollege vanaf 2 juni 2020. 

Het Bredero Beroepscollege zal met het activeren van dit protocol, zorgen dat de school – met 

inachtneming van de in dit protocol genoemde maatregelen -  veilig is. Hiermee neemt de school haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om leerlingen – ook in deze bijzondere omstandigheden – zo goed 

mogelijk onderwijs te geven en leerachterstanden te voorkomen. Vanzelfsprekend moet daarbij de 
veiligheid en gezondheid van leerlingen, onderwijspersoneel, ondersteunend personeel en ouders in het 

onderwijs gewaarborgd zijn.  

Daartoe is voorliggend protocol ontwikkeld. Dit is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Het 
protocol is geschreven op een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing 

is. In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen 

tegelijkertijd in de school aanwezig kan zijn. Alle leerlingen gaan (gespreid dus) naar school. Daarnaast moet 

er tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 

meter afstand bewaard worden. Ook om de druk op de publieke ruimte te beperken is het belangrijk dat niet 

alle leerlingen tegelijkertijd naar school gaan. 

Naar aanleiding van nieuwe inzichten dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM kan dit 

protocol herzien worden.  

Uitgangspunten voor het onderwijs:

De richtlijnen van het RIVM en het daarop, door de school in afstemming met de deelraad (MR) opgestelde, 

gebaseerde protocol  is voor iedereen die betrokken is bij de school leidend.
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Het protocol opstart onderwijs Bredero Beroepscollege

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 

o Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor

volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.

o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Wanneer i.i.g.:

bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.

o We schudden geen handen.

o We hoesten en niezen in onze elleboog.

o We zitten niet aan ons gezicht.

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

o Neusverkoudheid.

o Hoesten.

o Moeilijk ademen/benauwdheid.

Een personeelslid/leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis. 

Een personeelslid moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en 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 het personeelslid of leerling koorts boven 38°C en/of

benauwdheidsklachten heeft, blijft deze ook thuis.

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid / de leerling weer

naar school.

Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 

heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 

thuisblijven. 

Personeelsleden met klachten nemen contact op met de arbo-arts. 

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dit betekent dat de school, afhankelijk van de 

lokale context, een keuze maakt tussen het gebruik van water/zeep en/of desinfecterende handgel bij de 

ingangen en in de klaslokalen. Daarnaast zijn er papieren handdoekjes beschikbaar te zijn.

Voorwaarden:

• Er worden infographics/pictogrammen beschikbaar gesteld die in scholen opgehangen

worden om op een eenduideige manier de richtlijnen aan te geven.

• De directie van de school is beschikbaar voor vragen over de inhoud van het protocol.

• Op de website van de Inspectie van het Onderwijs is meer informatie beschikbaar over de

rol van de Inspectie van het Onderwijs ten aanzien van het algemene protocol.

• Daar waar het protocol niet voorziet besluit de directie van het Voorgezet Onderwijs van

Amsterdam uit monde van de schooldirectie

Algemeen

1. Hygiëne en veiligheid bij opstart

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2020/05/07/meldingen-in-het-kader-van-de-coronacrisis


Schematische weergave rooster en lestijden 

Infographic met richtlijnen 
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2. Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte wordt bepaald door de fysieke vormgeving van de onderwijshuisvesting. 

Daarmee is er geen algemene norm voor de maximale groepsgrootte. 

Leerlingen gaan slechts een beperkt aantal dagen naar school. 

Om het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van 

vaste samenstellingen. Ook daar waar momenteel niet met vaste samenstellingen van leerlingen wordt 

gewerkt. 

Lesgroepen worden ingedeeld op basis van aantal beschikbare onderwijsruimte. Het eerste leerjaar blijft 
volgens de bestaande klassen indeling bestaan, de klassen van het tweede en derde leerjaar worden 
gesplitst. Elke leerling ontvangt een individueel rooster. Er zijn nooit meer dan twaalf leerlingen in een 
lesgroep

3. In de leslokalen

De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

In elk lokaal liggen bij de ingang papieren handdoeken, desinfecterende gel en

oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)). 

Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de desinfecterende gel of 

spray. Instructies zijn zichtbaar in de lokalen.

Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays (bestaande uit 

water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)), 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. Indien 

mogelijk werken leerlingen met eigen gereedschap.

In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van leerlingen heeft 

plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag. 

Er zijn nooit tussenuren

Theorielessen vinden zoveel mogelijk op de eerste verdieping plaats
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Leerlingen maken in de lokalen steeds gebruik van dezelfde zitplaats. Tenzij de docent op basis van 

pedagogische redenen een andere indeling maakt. 



4. Op de gang en in de pauze

Looppaden zijn zichtbaar gemaakt in de school op basis van de 1,5 meter afstand regel.

Er is nooit meer dan één leerjaar in de pauzeruimte, pauzetijden zijn ingedeeld op leerjaar.

Er zijn vaste looproutes aangeven in het gebouw. Er is één centrale ingang via de voordeur en er is één 

centrale uitgang via de achterdeur (bij restaurant).  De routing is verplicht voor alle leerlingen 

Er is toezicht en begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en de lunchmomenten. 

Er gaat geen bel om les-wisselingen of pauzes aan te duiden.

Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen, de docenten 

wisselen. Sommige vakken vereisen een praktijklokaal waarbij de leerlingen zullen wisselen, dit kan leiden 

tot meer leerlingenstromen in de gangen en extra schoonmaken en handen wassen. 

Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal. 

Personeelskamer is ingericht op basis van de 1,5 meter regelgeving, en docenten kunnen pauzeren en

lunchen. 

De kantine blijft gesloten, er zijn op afspraak lunchpakketten beschikbaar.

Leerlingen lunchen in hun klaslokaal om het schoonachterlaten van de lunchplaats te waarborgen.

Het is verboden voor leerlingen om tijdens pauzes van het schoolterrein af te gaan of zich bij de in of 
uitgang op te houden. Er zijn nooit leerlingen tijdens lesmomenten buiten de lokalen. 

Roken is niet toegestaan op het schoolplein en bij de in- en uitgang.

Toiletbezoek vindt alleen plaats tijdens pauzes.

5. Bij aankomst en vertrek

Per leerjaar zijn er verschillende begin-, eind- en pauzetijden. Daarmee wordt drukte op het schoolplein en 
in de verkeersruimte verlicht.
Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein. 

Bij de ingang van de school staat de 1,5 meter regel op een bord/poster. 

Er staan een of meerdere personeelsleden bij de ingang om de leerlingenstromen te begeleiden

en toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. 

Deuren blijven zoveel mogelijk open, zodat deze niet door leerlingen en personeelsleden geopend

hoeven te worden. 

6. Vervoer

Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik 

te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door 

een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden. 

Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens opgeroepen om zoveel mogelijk 

van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken. 

Van onderwijspersoneel wordt gevraagd om het OV – als dit mogelijk is – te mijden. 

Protocol opstart onderwijs Bredero Beroepscollege |  5 van 7



7. Personeel in de school

Vergaderingen en overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. 

8. Klachten en ziekte

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. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of 

benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. 

Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, 

neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het personeelslid naar huis. 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de 

beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in afstemming met de school.

Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. 

Bij een ongewoon aantal leerlingen ( aantal? ) met klachten neemt de school contact op met de GGD.

9. Onderwijsprogramma en afstandsonderwijs

Leerlingen zijn, gezien de richtlijnen van het RIVM, niet alle dagen op school. De school stemt met de 
deelraad (medezeggenschap) af op welke wijze er ook op dagen dat leerlingen niet op school zijn

invulling wordt gegeven aan hun lesprogramma. De mogelijkheid om via een streaming methode de 

fysieke lessen op afstand te volgen wordt daar waar mogelijk toegepast.

Digitaal onderwijs via MS Teams blijft naast fysiek onderwijs een onderwijsmethode. Beide manieren 
kunnen voor een vak tegelijkertijd worden aangeboden.
Lessen van het zelfde vak kunnen door verschillende docenten worden aangeboden. (thuiswerk-docenten 
en aanwezige docenten)
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Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s) (conform RIVM-richtlijn). 

Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en 

op het plein. 

10. Onderwijs – zorg

Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp wordt weer opgestart.

11. Stages

Er zullen in de periode waarvoor dit protocol is opgesteld geen stages of oriënterende bedrijfsbezoeken 
plaatsvinden.

https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19


12. Praktische vakken

Praktische activiteiten worden volgens de geldende richtlijnen georganiseerd, waarbij 1,5 meter afstand

tussen leerlingen onderling blijft gewaarborgd. Indien dit niet kan, worden bepaalde onderdelen waar 

mogelijk op een andere manier georganiseerd en/of online aangeboden. 

13. Praktijkdeel beroepsgerichte vakken

Voor het praktijkdeel van de beroepsgerichte vakken  gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen zoals
voorgesteld binnen de richtlijnen voor veiligheid en hygiëne van het RIVM, en als zodanig opgesteld in dit 

protocol. 

Voor de praktijklessen zullen per vak op maat afspraken worden gemaakt. Een aantal vakken kan niet 

gegeven worden op het moment dat er 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling moet blijven 
bestaan. Voor deze vakken wordt een alternatieve invulling gezocht. en volwassene geldt.

14. Opmerkingen of aanvullingen

Lo lessen vinden zoveel mogelijk buiten de school in de buitenruimte plaats in de randuren van het 
rooster. De lessen worden zo ingericht dat omkleden en douchen niet nodig is. 
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