
 

 

 

 

 

 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers 

van het Bredero Beroepscollege 

 

Datum : 28 september 2020 

Betreft: update coronaregels op school 

  

Beste leerlingen en ouders/verzorgers 

Het schooljaar is al weer een aantal weken gestart en we hebben het onderwijs 

in grote lijn vorm kunnen geven zoals we dat gewend waren. Tot nu toe zijn we in 

staat geweest om met elkaar het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. 

We hanteren daarom de regels strikt. Omdat Amsterdam een gebied is waar meer 

besmettingen zijn dan gemiddeld willen we de geldende regels nogmaals 

benaderukken zodat we zo lang mogelijk het onderwijs fysiek kunnen blijven 

aanbieden.  

REGELS VOLGENS HET RIVM: 

Om te voldoen aan de regels van het RIVM hebben we een uitgebreid protocol 

opgesteld. Dit protocol kunt u terugvinden op onze website. In het kort volgt 

hieronder een opsomming van de regels die we hanteren om te kunnen voldoen 

aan de richtlijnen. Het is belangrijk om deze regels nog eens goed (samen met uw 

kind) door te nemen.  

- We houden altijd minimaal 1,5 meter afstand van elke volwassene. 

- We komen met de fiets of lopend naar school om drukte in het openbaar 

vervoer te vermijden.  

- De school heeft eenrichtingverkeer: je komt bij de voordeur binnen en 

gaat via de uitgang bij het restaurant naar buiten. 

- Je volgt de aangegeven looproute door de school. 

- Je komt niet eerder dan tien minuten voor de les aan en je gaat na de 

lessen direct naar huis. 

- Je reinigt je handen direct bij binnenkomst met het pompje dat daar staat 

en herhaalt dat reinigen een aantal maal per dag.  

- In de pauzes en tussen de lessen door blijf je op het schoolterrein. Je mag 

niet bij de in- of uitgang staan. Je houdt pauze op het binnenterrein, de 

aula of op het pauze-dak.  
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- De kantine is open, je kunt met PIN betalen en we hebben gratis fruit. Het 

assortiment is aangepast zodat je niet buiten de hoeft om eten te halen.  

- Je luistert altijd naar alle instructies van de medewerkers en voert die uit.  

 

WANNEER BLIJF JE THUIS: 

De VO raad heeft richtlijnen opgesteld om te bepalen wanneer een leerling naar 

huis wordt gestuurd of thuis blijft. In de bijlage bij deze brief kunt u dat 

terugvinden. De school neemt het besluit op basis van de geldende richtlijnen of 

de leerling naar huis gestuurd wordt en of de leerling in quarantaine moet voor 

10 dagen. Over dat besluit gaan we niet in discussie. De richtlijnen in het kort: 

- Als je positief getest bent, blijf je thuis en neem je direct contact op met 

de school. 

- Als je verkouden bent of ziek bent en je hebt koortsverschijnselen blijf je 

thuis en je laat je testen.  

- Als een huisgenoot corona, koorts of benauwdheid heeft, blijf je thuis en 

als je klachten krijgt laat je je testen. 

- Als je volgens de GGD in nauw contact bent geweest met iemand met 

corona, blijf je 10 dagen thuis in quarantaine. Als je klachten krijgt laat je 

je testen. 

- Als je in een gebied bent geweest met een rood of oranje kenmerk, blijf 

je 10 dagen thuis in quarantaine. 

- Als je in quarantaine bent en je krijgt klachten laat je je testen.  

 

TOT SLOT:  

We proberen door het hanteren van alle richtlijnen het onderwijs zoveel mogelijk 

door te laten gaan. Daarom zijn we streng op het naleven van de richtlijnen. We 

verwachten van u als ouders en van jou als leerling dat jullie dit ondersteunen 

door zelf ook de richtlijnen strikt te hanteren en elkaar daar op aan te spreken. 

Zodat we gezamenlijke belang van een corona-vrije schoolomgeving zien en 

nastreven.  

 

Met vriendelijke groet, namens het voltallige personeel,  

 

 

 

M.Franzen 

Directeur 

 

 



Bijlage: Beslisboom 12+ 

 

 


