
Richtlijnen voor fysiek onderwijs voor leerlingen  

 

Beste leerling,  

We vinden het fijn dat we vanaf volgende week weer allemaal én tegelijkertijd op school aanwezig 

kunnen zijn!  

Eerder ontving je al richtlijnen voor de online lessen. In dit document vind je de richtlijnen voor het 

fysieke onderwijs op school. Voornaamste aandachtspunt is het naleven van de geldende RIVM-

richtlijnen binnen de anderhalvemeterschool. Je hoeft geen anderhalve meter afstand tot mede 

leerlingen te houden, maar we vragen je wel om op anderhalve meter afstand te blijven van de 

medewerkers. Om ervoor te zorgen dat je hier aan denkt, hebben we in het gebouw een paar  

aanpassingen doorgevoerd. Er zijn ook speciale afspraken rondom gedrag. Houd je aan deze 

afspraken. Op die manier zorg je voor een zo veilig mogelijke omgeving - voor anderen én voor jezelf!   

 

Algemene richtlijnen 

• Bij gezondheidsklachten blijf je thuis. 
 

• De lessen op school zijn volgens het 50 minuten rooster.  
 

• Zit je in de brugklas, dan parkeer je je fiets achter de gymzalen. Voor leerlingen uit de overige 
klassen geldt dat je je fiets in de fietsenstalling op het plein zet.  

• Volg de looproute die aangegeven is en ga meteen naar jouw lokaal; ook bij leswisselingen  
volg je de aangegeven looproute. Er is een aparte looproute voor leerlingen en voor  
docenten. Let hier op!  

 
• In de meeste gevallen is er sprake van eenrichtingsverkeer. Houd hier rekening mee, loop  

niet tegen de route in en keer dus ook nooit om.  
 

• Je kunt gewoon gebruik maken van je kluisje. 
 

• Bij binnenkomst in het lokaal ontsmet je verplicht je handen met de desinfectiegel.   
 

• Je zet je telefoon op stil en stopt deze in je tas.   

• Pauzes worden als het kan buiten gehouden. Indien het regent of erg slecht  
weer is, blijf je tijdens de pauze in het lokaal. 
 

• Na de laatste les reinig je je tafeltje en je verlaat het lokaal. Je volgt via de aangegeven  
looproute de weg naar buiten.  

 
• Valt een docent uit of heb je een tussenuur? Ga dan naar de tussenkantine. Jouw docent zal 

vanuit thuis (als dat gaat) een online les verzorgen. Hier kun je met je oortjes in, de les volgen op 
jouw iPad. Alle leerlingen zijn verplicht om elke dag oortjes bij zich te hebben! Mocht er geen 
online les zijn, dan kun je in de tussenkantine je huiswerk maken of leren. Houd het rustig voor je 
medeleerlingen!   
 



• Communicatie gaat via leerlingnummer@sjl.nl. Met deze gegevens kun je ook inloggen in Office 
365, vanuit hier heb je toegang tot Outlook en MS Teams. Magistermail wordt niet meer 
gebruikt.  

  

Tijdens de les   

• Jouw lessen op school zullen verlopen zoals je bij ‘normale’ lessen gewend bent.   

• Alle fysieke lessen kunnen ook online gestreamd worden. 

  

Ruimtes   

 De kantines zijn de komende drie weken niet open, Zo-Vital is failliet. We zorgen dat er op korte 

termijn een oplossing is. We willen je uitdrukkelijk vragen om tijdens de pauzes en tussenuren op 

het schoolterrein te blijven en zoveel mogelijk buiten! De Jumbo heeft aangegeven dat ze in 

verband met de situatie rondom Covid-19, geen leerlingen toelaten. Neem deze weken vanuit 

thuis, iets te eten en drinken mee naar school. 

 Wanneer ergens ‘verboden toegang’ op staat, is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat je daar 
naar binnen gaat. 

 

SSP 

Het SSP is open voor de volgende zaken:  

• Melden bij verwijdering  

• Melden bij ziek naar huis  

• 8 uur melden (op afspraak!)*   

• Uitlenen laptop (op afspraak!)*  

• Als plek om te studeren.  

Wanneer het SSP ‘vol’ is wordt dit aangegeven op een bordje bij de ingang.  

*Maak een afspraak door een dag van te voren en vóór 13.00 uur, een mail te sturen naar 

servicepunt@sjl.nl. 
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