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Regels en afspraken in COVID-19-tijd

Veiligheid

Regels en afspraken

Pauze en tussenuren

Ouderavonden en contactmomenten



Beste ouders/verzorgers en 
leerlingen,

We zijn weer begonnen! De kop 
is eraf en de eerste week is heel 
plezierig en goed verlopen. Veel 
blije gezichten en fijn om alle 
leerlingen weer te zien op 
school. Het was echter ook best 
spannend, dat moet gezegd 
worden. Het is en blijft een 
onzekere tijd. We weten niet hoe 
het coronavirus zich gaat 
ontwikkelen en wat vandaag 
geldt, kan morgen weer anders 
zijn. We informeren jullie als we 
onze werkwijze moeten 
aanpassen en indien er 
aanvullende regels en richtlijnen 
komen. Laten we er samen alles 
aan doen om goed en veilig 
onderwijs te kunnen bieden!
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De veiligheid van onze 
leerlingen en medewerkers staat 
voorop. Om samen veilig te 
kunnen leren en werken is het 
van groot belang dat iedereen 
zich aan de geldende regels en 
richtlijnen houdt. We doen het 
samen, zijn verantwoordelijk 
voor elkaar en indien nodig 
spreken we elkaar hierop aan. 
We zullen actief toezien op 
naleven van deze afspraken en 
indien nodig zullen we een 
maatregel nemen wanneer de 
regels en afspraken niet 
nageleefd worden.
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Regels en afspraken 4

Naast de algemene regels en richtlijnen gelden op Nelson 
Mandela aanvullende regels en afspraken:

● Aan het begin van de dag, bij binnenkomst, gaan de
leerlingen direct naar het lokaal. Kluisgebruik wordt tot een
minimum beperkt. Hetzelfde geldt aan het einde van de dag.
Leerlingen gaan na hun laatste les direct naar huis en beperken
het kluisgebruik tot een minimum.
● Er komen verplichte looproutes in de school. Er wordt rustig
gelopen en leerlingen blijven niet onnodig lang in gangen en
openbare ruimtes hangen (denk hierbij b.v. aan de loge en de
studiepleinen).
● In het klaslokaal is voor het whiteboard en bij de werktafel
van de docent een zone van 1,5m zichtbaar op de grond
gemarkeerd. We verwachten van onze leerlingen dat zij te allen
tijde deze zone vrij laten.
● Onze leerlingen hebben iedere schooldag een mondkapje bij
zich. Zodra de 1,5m tussen docent en leerling niet gewaarborgd
kan worden (b.v. bij de praktijkvakken of bij de overige vakken
tijdens uitleg, een gesprek, o.i.d.) zullen de leerling en de
docent hun mondkapje dragen.
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Regels en afspraken 5

● Kwetsbare leerlingen en docenten kunnen te allen tijde ervoor
kiezen hun mondkapje te dragen en mensen om hen heen vragen
ook hun mondkapje te dragen zodra de 1,5m niet gewaarborgd
kan worden. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen zich zo
veilig mogelijk voelt op school.
● De lokalen worden goed geventileerd door deuren en ramen
tegen elkaar open te zetten.
● De docenten maken de eigen werkplek schoon na gebruik.
Voor leerlingen is het niet verplicht; zij mogen echter wel hun
eigen werkplek schoonmaken bij aanvang van de les.
● We passen het rooster aan indien de situatie hierom vraagt.
Tussenuren die ontstaan door lesuitval worden zoveel mogelijk
opgevangen door het inzetten van vervangers. De leerlingen
werken dan onder begeleiding zelfstandig aan hun schooltaken.

● Bij ieder vak wordt er gewerkt met studiewijzers (Magister.Me).
● Teams wordt vanaf het begin van het schooljaar bij ieder vak
ingezet en gebruikt. Tijdens een les in Teams gelden dezelfde
regels als tijdens een les in een lokaal op school: er wordt met
respect met elkaar gecommuniceerd en leerlingen volgen de
klassenregels van de docent op.
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o Er wordt bij voorkeur buiten gepauzeerd. Buiten pauzeren
gebeurt alleen op het voorplein bij de loge en het grasveldje
bij de fietsenstalling op het voorplein.
o Leerlingen mogen binnen pauzeren. Voor klas 1 en 2 zijn
er lokalen rondom het studieplein gereserveerd. Alle
leerlingen maken aan het begin van de pauze een keuze: of
binnen of buiten pauzeren. Er wordt daarna niet meer heen
en weer gelopen.
o Leerlingen houden 1,5m afstand van de surveillanten.
o Leerlingen mogen pas de laatste 5 minuten van de pauze
naar de kluis.
o Leerlingen volgen te allen tijde de instructies van de
surveillanten goed op.
o De aula is voorlopig niet toegankelijk voor leerlingen uit
klas 1 en 2. Er is geen catering in ons schoolgebouw, dus wij
verzoeken onze ouders voldoende eten en drinken mee te
geven aan hun kind.
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M1A in  lokaal F117
M1B in  lokaal F116
M1C in  lokaal F111
M2A in  lokaal F103
M2B in  lokaal F110



o Er wordt bij voorkeur buiten gepauzeerd. Buiten pauzeren 
gebeurt alleen op het middenplein naast de aula (het plein 
met het betonnen podium).
o Leerlingen mogen tevens pauzeren in de aula. In de aula 
zijn 4 vakken met gekleurd tape gemarkeerd. De leerlingen 
kiezen een vak om hun pauze door te brengen. Tussen de 
vakken in zijn looppaden gemaakt voor de surveillanten. Wij 
verwachten van onze leerlingen dat zij de zone van de 
looppaden te allen tijde vrij laten voor de surveillanten. Dit 
betekent, dat er niet gewisseld kan worden van vak! Alleen op 
deze manier kunnen wij de 1,5m afstand waarborgen.
o Voor kwetsbare leerlingen en/of leerlingen die pauzeren in 
de aula niet prettig vinden is lokaal F 101 aan het studieplein 
gereserveerd. Hier zijn iedere dag maximaal 14 plekken 
beschikbaar. Leerlingen kunnen iedere dag in Magister (net 
als voor het daltonuur) inschrijven. Vol is vol!
o Leerlingen houden 1,5m afstand van de surveillanten.
o Leerlingen mogen pas de laatste 5 minuten van de pauze 
naar hun kluis.
o Leerlingen volgen te allen tijde de instructies van de 
surveillanten goed op.
o De aula is alleen toegankelijk tijdens de pauzes (dus niet 
tijdens tussenuren, etc.)
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8Tussenuren

• Tijdens de tussenuren blijven de leerlingen in
ons gebouw op het studieplein boven en
gaan ze niet naar de aula.

• Wij verwachten van onze leerlingen dat
tussenuren nuttig gebruikt worden op het
studieplein door zelfstandig te werken aan de
schooltaken.

• Op het studieplein wordt niet gegeten en
gedronken.
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Voor zowel onze leerlingen als de collega’s geldt: blijf thuis bij 

milde klachten en laat je zo snel mogelijk testen door de GGD. 

Heb je ernstige klachten? Neem dan contact op met de 

huisarts. Moet je getest worden? Dan blijf je vanaf dat moment 

ook thuis.

Wat als er iemand op school besmet is met COVID-19? Het is 

belangrijk om bij een besmetting snel maatregelen te nemen 

om verdere verspreiding te voorkomen. Dit doen we op dat 

moment in nauw overleg met de GGD Zaanstreek Waterland. 

De school kan meestal gewoon openblijven. 

Thuisblijven en testen 

Goed om te weten
• Bij milde klachten of twijfel: altijd testen!

• Een docent of leerling mag niet naar school als deze

een huisgenoot heeft met koorts of benauwdheid

waarbij nog geen testuitslag bekend is.

• Ouders en kinderen kunnen hier meer informatie vinden

over testen.

0800-1202
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https://kindenzorg.nl/wp-content/uploads/2020/06/KZ-Je-kind-testen-op-Corona-2020.pdf
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In de brief over de eerste schoolweken staat dat er op 1 

september en 8 september ouderavonden georganiseerd 

worden door de mentoren. Op dit moment is duidelijk dat wij 

binnen de richtlijnen van het RIVM geen grote groepen kunnen 

ontvangen. De ouders/verzorgers ontvangen in de week van 

24 augustus een brief hoe wij deze ouderavonden toch kunnen 

gaan organiseren volgens de richtlijnen, aangezien wij 

persoonlijk contact met onze ouders/verzorgers belangrijk 

vinden. Het blijft wel mogelijk om een persoonlijke afspraak of 

een afspraak in een kleine groep te maken. Hierbij geldt echter 

wel het strikt toepassen van triage (vragenlijst/selectievragen 

m.b.t. gezondheid(sklachten) in het kader van het coronavirus).

Ouderavonden en contactmomenten
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Voor groepsactiviteiten zoals reizen, vieringen, voorstellingen 

en excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de 

overheid voor bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. 

Op dit moment plannen wij geen buitenlandse reizen en/of 

excursies waarbij overnachtingen nodig zijn. De activiteiten die 

we gaan organiseren zullen in de omgeving van de school of 

op school plaatsvinden. 
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Meer informatie

We wensen iedereen een goed, veilig en plezierig 

schooljaar toe.

Namens het hele Nelson Mandela team, 

Regina de Vries
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RIVM algemene publieksinformatie COVID-19

RIVM COVID-19 en kinderen 

Rijksoverheid algemene publieksinformatie COVID-19 

Rijksoverheid testen op COVID-19 

Rijksoverheid thuisquarantaine na reis 

Reisadviezen ministerie van Buitenlandse Zaken  

Rijksoverheid COVID-19 en het voortgezet onderwijs 

VO raad

Over het Corona virus voor jongeren

Jouwggd.nl ‘Alles over gezondheid voor jongeren’ 

Trimbos instituut ‘jeugd en het nieuwe corona virus’ 

Grip op je dip, in tijden van corona

© Elz

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
https://www.vo-raad.nl/nieuws/laatste-nieuws-rondom-coronavirus-en-onderwijs
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Over-het-virus/Vraag-en-antwoord-voor-jongeren
https://www.jouwggd.nl/gezondheid/corona/
https://www.trimbos.nl/kennis/corona/jeugd-en-het-nieuwe-coronavirus
https://www.gripopjedip.nl/nl/Home/



