
Bijlage bij LECSO protocol dd 101220 

Aanvullende afspraken Brouwerij  

 Jassen en kapstokken Kluisjes worden niet gebruikt. De leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.  

 Overige ruimtes • Er kan gebruik gemaakt worden van de stilteruimtes mits de deuren openblijven. 
• De personeelskamer en de aula worden ingericht zodat 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft 

voor medewerkers.  

 

 Overleggen en Vergaderen Vergaderingen en overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.  

 Verblijf op school Na schooltijd gaat iedereen zo snel mogelijk naar huis. Daar waar mogelijk werken medewerkers 
thuis. Per medewerker worden hier afspraken over gemaakt. Er wordt een rooster gemaakt waar 
de aanwezigheid van CvdB leden zichtbaar is. Zie ook II-5 protocol vso 

 Hygiënemaatregelen • Op  centrale plekken zijn automaten met desinfecterende middelen geplaatst. 

• De leerlingen blijven in principe in het lokaal voor de lessen (praktijk uitgezonderd) en hoeven 
derhalve hun handen niet te wassen bij het begin van iedere les.  

 

 Kleding In verband met de extra ventilatie is het raadzaam rekening te houden met de buitentemperatuur. 
Bij voorkeur worden geen jassen gedragen in de klas, in overleg kan hier een uitzondering voor 
worden gemaakt.  

 Ventilatie STW: 

 Regelmatig openzetten van ramen en/of dauerlufts , soms samen met deuren om te kunnen 
spuien.  Er zijn op STW 5 Co2  meetapparaten. Nu staan ze in VSO 1a en 1b, 2a, trajectklas en 
kantoor administratie. Dit kan wisselen. 

 Olympus: 
De ventilatie is in orde, Mechanische ventilatie staat langer aan dan gebruikelijk. 

 

 Pauzerooster •  De pauzes op de STW zijn gescheiden om de groepen niet te groot te laten worden. 

• Zie verder III-4 protocol vso 

 Afwezigheid leerkracht • Wanneer een leerkracht met milde klachten thuis blijft maar wel in staat is digitale lessen te 
verzorgen worden de leerlingen op de eerste dag dat zij fysiek les zouden hebben opgevangen 
door een ondersteuner. De ondersteuner helpt bij het verzamelen van de materialen die 
benodigd zijn voor afstandsonderwijs. 

• Er is geen ruimte om leerlingen te verdelen bij afwezigheid van de leerkracht. Bij ziekte gaat de 
klas naar huis. Indien nodig wordt afstandsonderwijs ingericht.   

 Activiteiten  vanuit school worden er geen vieringen, voorstellingen en excursies georganiseerd. 
 

 Les op afstand  In afwachting van een test geven leerkrachten les op afstand 

 In afwachting van een test nemen leerlingen via Teams deel aan de instructie(zie ook II-3 
protocol vso) 

 Registratie  STW: Bezoekers laten bij binnenkomst hun contactgegevens achter. Dit werkt via het scannen 
van de QR code die bij de ingang.  

 Olympus: bezoekers registreren zich via de receptie van het Olympus.  

 Zie verder II-4 en II-5 protocol vso  
 

 


