
Coronaprotocol IJsselcollege  
Vanaf 26 oktober  

 

Het IJsselcollege hecht veel waarde aan de gezondheid van haar leerlingen en 

medewerkers. Vanzelfsprekend nemen we het coronavirus zeer serieus. We 

hebben daarom voor het nieuwe schooljaar maatregelen genomen in 

overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM.  

 

We zijn ervan overtuigd dat we met de genomen maatregelen goed en op een 

verantwoorde manier onderwijs kunnen bieden. In dit protocol zijn de 

maatregelen uitgewerkt. 

 

Bij het opstellen van dit protocol hebben we de volgende uitgangspunten voor 

ogen gehouden: 

 Leerlingen volgen dagelijks onderwijs op school.  

 De voorschriften van het RIVM t.a.v. de veiligheid worden gewaarborgd. 

 De geldende gang van zaken en hierbij behorende regels, zijn duidelijk 

voor leerling en personeel. 

We hebben de afgelopen maanden ervaren dat de voorschriften vanuit het RIVM 

voortdurend veranderen. We zullen hierop blijven anticiperen. Ook leren wij van 

onze ervaringen en feedback van ouders en leerlingen. Op basis hiervan passen 

wij ons beleid continu aan. Dit protocol zullen we daarom regelmatig bijwerken. 

Aanpassingen worden weergegeven met een rode tekstkleur.    

 

De komende periode hanteren we de volgende maatregelen in ons gebouw: 

 

Algemeen: 

 Wie ook maar de minste verschijnselen vertoont van het coronavirus 

(verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 

graden of hoger) heeft, blijft thuis tot hij in ieder geval 24 uur klachtenvrij 

is. 

 Hoest of nies in je elleboog. 

 Ben je niet ziek, maar mag je vanwege de veiligheidsregels niet naar 

school dan volg je de lessen die op school gegeven worden online via 

Teams. Om dit te kunnen organiseren, laat je dit ruim op tijd weten aan je 

mentor en de vakdocent.  

Sociale afstand: 

 Leerlingen houden te allen tijde 1,5-meter afstand tot het personeel, 

leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. 

 Leerlingen en personeel gaan naar binnen via de hoofdingang en verlaten 

het gebouw aan de achterkant.  

 



 Om de luchtstromen zo veel mogelijk te beperken, hebben we besloten het 

eenrichtingsverkeer in stand te houden. Ook is het hiermee makkelijker de 

1,5 meter afstand die tot volwassenen gehouden moet worden te 

realiseren. 

 Leerlingen lopen na binnenkomst direct naar het lokaal. De eerste docent 

ontvangt de leerlingen in het lokaal. 

 Bij binnenkomst in het lokaal mogen leerlingen hun plek niet verlaten 

gedurende de les.  

 Meubilair wordt niet verplaatst. 

 Leerlingen gebruiken alleen hun eigen leermiddelen  

 Bij binnenkomst bergen de leerlingen hun telefoon op in de telefoontas. De 

telefoons staan uit. 

Naar huis bij het niet houden aan de afspraken 

 Bij overtreding wordt een leerling naar huis gestuurd. Ook kan een leerling 

worden geschorst, omdat hiermee de gezondheid van andere leerlingen of 

personeel in gevaar wordt gebracht.  

Thuisonderwijs 
Indien een leerling een week of langer moet thuisblijven, dan heeft de 

mentor minstens één keer per week contact met de betreffende leerling. 
De leerling werkt thuis volgens de studieplanner aan de opdrachten. 

Docenten geven via de mail of Magister Me feedback op het gemaakte 
werk. Indien mogelijk maken docenten een persoonlijke afspraak via 
Microsoft Teams om extra uitleg te geven. Docenten zijn dus niet online 

beschikbaar voor leerlingen tijdens hun lessen (hiervoor gelden enkele 
uitzonderingen in de examenklassen). De VO-raad en de inspectie hebben 

overigens ook aangegeven dat dit niet verwacht kan worden van 
docenten. 

 

Pauzes en tussenuren 
 Tijdens pauzes en tussenuren zijn leerlingen binnen (in het studiecentrum) 

of op het achterplein. We willen niet dat leerlingen voor de school blijven 
hangen. Dit geldt ook voor leerlingen die uit zijn. Leerlingen die na hun 
laatste les op school willen blijven om te studeren, zijn welkom in het 

studiecentrum. Dit laatste is overigens geen corona-maatregel, maar een 
nieuwe schoolregel. 

 
 Het winkeltje in de aula is inmiddels weer open. Leerlingen kunnen daar 

een broodje, drankje of andere versnapering kopen. Hiermee willen we de 

leerlingen ontmoedigen om in een tussenuur of tijdens een pauze naar de 
Koperwiek te lopen om daar ‘boodschappen’ te gaan doen. 

 
De onderbouwklassen en bovenbouwklassen hebben verschillende pauzetijden. 

Zie onderstaande tabel: 

  



 

 

Onderbouw (klas 1 en 2) Bovenbouw (klas 3 en hoger) 

1e uur 1e uur 

2e uur 2e uur 

Kleine pauze (10:10 – 10:30) 3e uur 

3e uur Kleine pauze (11:00 – 11:20) 

4e uur 4e uur 

Middagpauze (12:10 – 12:40) 5e uur 

5e uur Middagpauze (13:00 – 13:30 

6e uur 6e uur 

7e uur 7e uur 

Minipauze (15:10 – 15:20) Minipauze (15:10 – 15:20) 

8e uur 8e uur 

 

Studiecentrum 

 In het geval van een tussenuur gaan de leerlingen naar het studiecentrum 

of naar buiten. Leerlingen mogen niet in de aula verblijven. 

 Leerlingen die in het studiecentrum zitten, worden geacht om op hun plek 

te blijven en daar in rust te studeren.  

Schoonmaak en hygiëne  
 Overdag lopen er extra schoonmakers door het gebouw om veelvuldig 

aangeraakte oppervlaktes en de toiletten regelmatig schoon te maken. 

 Bij binnenkomst in het lokaal wassen de leerlingen hun handen met 

desinfecterende gel. 

Mondkapjes 

 Sinds woensdag 14 oktober is het dragen van een mondkapje verplicht op 
het IJsselcollege. Dit betekent concreet dat het dragen van mondkapjes 

verplicht is wanneer een leerling door het gebouw of in de klas loopt. Eten 
in de pauze kan zonder mondkapje, wel zittend. Aangezien het niet 
mogelijk is om afstand te houden tijdens de praktijklessen is het dragen 

van mondkapjes tijdens deze lessen ook verplicht. Leerlingen die geen 
mondkapje hebben, worden naar huis gestuurd om een mondkapje te 

halen. Hierna zijn ze meteen weer welkom op school.  
 Leerlingen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen 

moeten een verklaring van hun huisarts overleggen.  
 

Contacten met ouders en externen 

 Ouders en externen zijn alleen op afspraak welkom in de school. 

 Informatieavonden worden online georganiseerd. 

  



Ventilatie 

 Het IJsselcollege beschikt over een “ventilatiesysteem met mechanische 

afvoer en toevoer, met warmte terugwin, want inhoudt dat er geventileerd 

wordt door vervuilde lucht af te zuigen en verse lucht in te blazen. Er is 

geen sprake van hergebruik van binnenlucht, alle ingeblazen lucht is 

verse/gefilterde buitenlucht. Er is geen recirculatiestand aanwezig. 

 Daarnaast kunnen de leerkrachten in de pauzes de lokalen luchten of 

spuien, door ramen, roosters en deuren enige tijd open te zetten. Dat 

betekent dat de temperatuur in het klaslokaal kan veranderen, al zal dat 

bij deze systemen minimaal zijn. Onze tip aan de leerlingen is om meer 

kleding lagen aan trekken als het wat frisser in het klaslokaal wordt na het 

luchten. 

 

Communicatie 
 

 Bij vragen verzoeken we ouders om altijd contact op te nemen met de 

mentor. De mentor is eerste contactpersoon en kan eventueel 

doorverwijzen naar vakdocenten, schoolleiding of overig personeel.  

 In onderstaande tabel is aangegeven hoe er gecommuniceerd wordt 

tussen alle betrokkenen, met welk systeem en met welk doel.  

 

Voor 

wie? 

Door wie? Hoe? Waarom? 

Leerling 

Mentor en 

vakdocent 

Magister-mail of 

Hoy-app 

Voor de communicatie tussen 

leerlingen en mentor/vakdocent 

Vakdocent 

Teams  Voor het volgen van online-

lessen 

 

Magister.Me  Voor het delen van lesmateriaal 

en het inleveren van opdrachten 

Ouders 

Schoolleiding 
Hoy-app Voor het informeren over het 

coronaprotocol 

Mentoren 
Hoy-app of  

e-mail 

Voor de communicatie tussen 

ouder en mentor 

 

 

Zoals we in de inleiding hebben aangekondigd, zal de coronasituatie zich blijven 
ontwikkelen. Op basis van onze ervaringen zullen we het protocol regelmatig 

aanpassen. Hierbij raadplegen we waar nodig de medezeggenschapsraad als de 
ouderraad. 
 

Met dit protocol verwachten we dat we de voortgang en kwaliteit van ons 
onderwijs zoveel mogelijk kunnen waarborgen. Samen met u zetten we ons 

maximaal in om uw kind goed onderwijs te bieden in deze bijzondere tijden.  
 



Wij hopen dat het u en uw gezin goed gaat en dat u gezond bent en blijft. 

 
Met vriendelijke groet,  

 
Directie en medewerkers van het IJsselcollege 


