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Coronamaatregelen Stedelijk Gymnasium Haarlem 
 

Uitgangspunt: de school handelt op basis van adviezen van RIVM en GGD, binnen de kaders zoals die 
door de overheid zijn vastgesteld. 

Daarnaast is veel van het onderstaande gebaseerd op het Protocol Volledig Openen Voortgezet On-
derwijs (opgesteld door de sociale partners in het voortgezet onderwijs). 

De hieronder genoemde maatregelen zijn opgesteld in overleg met de MR en vormen een aanvulling 
op andere regels van de school, zoals die in de schoolgids en in het leerlingenstatuut te vinden zijn. 

In dit overzicht komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
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Naar school of thuisblijven? 
Werken medewerkers uit een risicogroep wel of niet op school? 
Medewerkers die tot een risicogroep behoren komen werken mits het een controleerbare omgeving 
betreft, eventueel met aanvullende maatregelen. Medewerkers uit de risicogroepen hebben de 
keuze van dit uitgangspunt af te wijken na overleg met de werkgever (al dan niet met betrokkenheid 
van de bedrijfs-/arbo-arts). 

Medewerkers die zich zorgen maken komen werken en gaan in gesprek met de werkgever over even-
tuele aanvullende afspraken (al dan niet met betrokkenheid van de bedrijfs-/arboarts). 
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Medewerkers met gezinsleden/huisgenoten uit een risicogroep komen werken. Medewerkers met 
gezinsleden/huisgenoten uit een risicogroep hebben de keuze van dit uitgangspunt af te wijken na 
overleg met de werkgever (al dan niet met betrokkenheid van de bedrijfs-/arboarts). 

Zwangere werkneemsters worden vanaf het derde trimester van de zwangerschap vrijgesteld van 
hun (reguliere) werk als het niet lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden. Zij moeten vanaf 
het derde trimester (vervangend) werk doen waarbij de afstand van 1,5 meter wel gehandhaafd kan 
worden. 

Voor onderwijsondersteunend personeel geldt de richtlijn om zo veel mogelijk thuis te werken, met 
uitzondering van de werkzaamheden die op school (of locatie) moeten worden uitgevoerd. Hierover 
worden afspraken gemaakt. 

Komen leerlingen uit een risicogroep wel of niet naar school? 
Leerlingen die tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is een 
keuze van de ouders/verzorgers na overleg met de school en eventuele betrokkenheid van de behan-
delend arts of jeugdarts. 

Leerlingen met gezinsleden/huisgenoten uit een risicogroep gaan naar school. Leerlingen met gezins-
leden/huisgenoten uit een risicogroep hebben de keuze van dit uitgangspunt af te wijken na overleg 
met de school. 

Wat te doen bij symptomen? 
Een medewerker/leerling met een of meer van de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij: 

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

Een medewerker/leerling mag weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de corona test een 
negatieve uitslag heeft. 

Een medewerker/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden naast milde verkoudheidsklachten 
ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Een medewerker/leerling mag weer naar school als 
iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft. 

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)) gaat de 
leerling naar huis met het advies om zich te laten testen. Ouders/verzorgers worden hierover geïn-
formeerd. Ook eventuele broers of zussen op dezelfde school worden hierover geïnformeerd; in het 
geval de leerling last heeft van koorts en/of benauwdheid worden zij naar huis gestuurd. 

Wanneer een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoud-
heid, hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping) gaat 
hij/zij naar huis met het advies zich te laten testen.  

Een medewerker/leerling blijft vanaf het moment dat hij/zij klachten heeft thuis en wordt geadvi-
seerd om zich te laten testen. De medewerker/leerling en zijn/haar huisgenoten mogen geen bezoek 
ontvangen. Heeft de medewerker/leerling ook last van koorts of benauwdheid, dan moeten de huis-
genoten eveneens thuisblijven, ook als zij zelf geen klachten hebben. 
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Indien de medewerker/de leerling opnieuw klachten krijgt, dan blijft hij/zij thuis en laat zich opnieuw 
testen. 

Wat te doen na een positieve test? 
De leerling/medewerker zorgt dat de school geïnformeerd wordt als die positief getest wordt. 

Een medewerker/leerling die positief getest is op COVID-19 gaat in thuisisolatie. Betreffende persoon 
mag weer uit isolatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij COVID-19 én 
het minimaal 7 dagen geleden is dat de medewerker/leerling ziek werd. Zie ook 
https://lci.rivm.nl/leefregels. 

Een medewerker/leerling die positief getest is op COVID-19 maar geen klachten heeft moet 72 uur (3 
dagen) vanaf de testafname thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen. 
Ook huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt en op deze wijze 
voorkomen dat zij anderen besmetten. De isolatie eindigt als er tot 72 uur (3 dagen) na de testaf-
name geen klachten zijn die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit het 
geval is. Als zich binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname klachten ontwikkelen bij de medewer-
ker/leerling, dan blijft de thuisisolatie in stand. Ook huisgenoten moeten dan thuis in quarantaine 
blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact. 

Wat doet de school als een leerling of medewerker positief getest wordt? 
Zodra de school informatie heeft over een positief geteste leerling of medewerker, vindt overleg met 
de GGD plaats. De school voert de maatregelen uit die de GGD adviseert. 

Wat te doen na een negatieve test? 
Als een medewerker/leerling negatief wordt getest en toch nog klachten heeft, dan kan diegene naar 
werk/school. Indien de medewerker/de leerling opnieuw klachten krijgt, dan blijft diegene thuis en 
laat zich opnieuw testen. 

Wat te doen na vakantie in een gebied met code oranje / rood? 
Leerlingen en medewerkers die met vakantie zijn geweest in een land waar code oranje of rood 
geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, 
gaan bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. 

In het gebouw 
Afstand houden 
Medewerkers en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen onderling hoeven deze 
1,5 meter niet aan te houden. 

In de lokalen is rond de bureaus van de docenten en het bord een ruimte van anderhalve meter aan-
gegeven. Leerlingen blijven buiten die ruimte. 

In de schoolgebouwen zijn aparte in- en uitgangen. In de schoolgebouwen geldt op veel plekken een-
richtingsverkeer; iedereen volgt de pijlen op de grond. In elk gebouw zijn er aparte trappenhuizen 
voor stijgen en dalen 

Leerlingen gaan op hun plaats zitten zodra ze bij het lokaal aankomen en wachten niet op de gang. 
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Hygiëne 
Iedereen wast z’n handen meerdere keren per dag goed met water en zeep of met ontsmettingsmid-
del. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst van de school, in het lokaal, voor de pauze, na de 
pauze en na toiletbezoek. 

We schudden geen handen, hoesten en niezen in onze elleboog en we zitten niet aan ons gezicht. 

Op de docentenbureaus in de lokalen staan kuchschermen. In de lokalen zijn middelen om het bu-
reau en toetsenborden etc. schoon te maken. Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf 
van andere beschermingsmiddelen. 

Er kan bij het binnengaan van de school een temperatuurcontrole plaatsvinden. 

Mondkapjes 
Binnen de schoolgebouwen geldt gedurende het schooljaar 2020-2021 de plicht om overal een 
mondkapje te dragen, tenzij de schoolleiding aangeeft dat deze verplichting ingetrokken wordt. 

Locaties die van deze verplichting zijn uitgezonderd, zijn: 

• De aula tijdens pauzes 
• Ruimtes, lokalen etc. waar door personeelsleden aangegeven wordt dat het dragen van een 

mondkapje niet verplicht is 

Je brengt zelf een mondkapje mee: als je er een vergeten bent, kun je er bij de receptie voor €1 een 
kopen. 

Ventilatie 
De lokalen aan het Prinsenhof zijn voorzien van CO2-meters. Docenten bewaken of er voldoende 
frisse lucht in de lokalen is en zetten ramen en deuren open om dat te bereiken.  

Alle lokaaldeuren staan tussen de lessen open om ventilatie te bevorderen. Buitendeuren staan waar 
mogelijk open. 

Op de mediatheek staan de ramen en de deur naar lokaal 21 open als de airconditioning aanstaat. 

Onderwijs en corona 
Wat voor ondersteuning is er voor leerlingen die thuiszitten? 
De school wil dat leerlingen die thuiszitten, zo veel mogelijk kunnen doorwerken alsof ze op school in 
de lessen zijn. 

We ondersteunen thuiszittende leerlingen met het volgende: 

• De studiewijzers zijn up to date en zorgen dat leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt 
• Per les zorgt de docent ervoor dat er óf materiaal klaarstaat in Teams, óf dat de les via Teams 

gestreamd wordt. 

Deze manier van werken betekent extra werk voor docenten. We verwachten in ruil daarvoor dat 
leerlingen die thuiszitten en in staat zijn om mee te doen, dat ook doen: docenten kunnen deelname 
aan lessen bijhouden in Magister. Daarnaast verwachten we dat thuiszitters verstandig en met res-
pect omgaan met het materiaal dat ze langs deze weg aangeboden krijgen. 

 


