
 

 
 

Maatregelen op de Capellenborg en SPOC: 
 
Voor het protocol gelden de adviezen van het RIVM en het kabinet, deze 
zorgen voor een veilige en gezonde (leer)omgeving voor leerlingen, docenten 
en ondersteunend personeel. Leidend is de anderhalve meter maatregel, 
waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid in acht dient te houden, in belang 
van zijn eigen en de gezondheid van zijn naasten. 
 
 
Algemeen: 
Bij één of meer van de volgende (luchtweg) klachten moet je 
thuisblijven:  
• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn)  
• Hoesten  
• Benauwdheid  
• Verhoging of koorts  
• Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder 

neusverstopping) 
 
Hygiëne en veiligheid: 
• Bij verplaatsing door het gebouw draagt iedereen een 

mondmasker. 
• Houd 1,5 meter afstand van iedereen. 
• Was je handen meerdere keren per dag goed, ten 

minste 20 sec. 
• Geen handen schudden. 
• Hoesten en niezen in de elleboog. 
• Niet aan je gezicht zitten. 



 

 
 
Entree: 
• Zet je mondmasker buiten al op.  
• Denk aan 1,5m afstand en doorstroom. 
• Handen wassen, ten minste 20 sec (wasbakken). Handen 

drogen d.m.v. papieren handdoekjes (binnen in hal) en 
in de daar aanwezige afvalbak. 

 
Garderobe: 
• Geen gebruik van kluisjes (afgeplakt met lint). 
• Jassen en tassen mee in lokaal. 

 
Toilet: 
• Na gebruik de handen wassen! 
• Ook hier geldt ook 1,5m afstand. 

 
Lokalen: 
• Neem plaats aan de tafels gemerkt met stickers en ga 

deze niet verschuiven. 
• Begin en einde lesdag, reinigt elke leerling en/of docent 

zijn werkplek. 
• Gebruikt schoolmateriaal dient schoongemaakt te 

worden (verantwoordelijkheid leerling en docent). 
• Geventileerd tijdens gebruik van de les. 
• Bij de sportles is het omkleden niet mogelijk dus pas je 

kleding/schoeisel voor die dag hierop aan. 
• Reinigingsmiddelen zijn aanwezig. 
• De docenten verhuizen van lokaal. 

 
 
 



 

Opvang-/tussenuren/pauze: 
• Er is altijd een toezichthouder in de klas (de docent 

welke de voorafgaande les verzorgde). 
• Je verblijft in het lokaal of het schoolplein. 
• Verbod op roken. 

 
Vertrek: 
• Vertrek via entree ten hoogte van de automaten. 

 
Veiligheid: 
• Ook tijdens dit ‘nieuwe normaal’ gelden de normale 

veiligheidsprocedures tijdens calamiteiten en/of 
ontruimingen en komen alle tijdelijke maatregelen te 
vervallen. 


