
Protocol van het Marcanti College (leerlingen) 

Heropening van het voortgezet onderwijs. 

In onderstaand document zijn vijf uitgangspunten geformuleerd voor het stap voor stap 

heropenen van het Marcanti College vanaf 2 juni 2020.  

Het kabinet heeft op 19 mei besloten dat het - met inachtneming van specifieke maatregelen 

- veilig kan, het Marcanti College zorgt ervoor dat het – met inachtneming van deze 

specifieke maatregelen - veilig is. Het Marcanti College neemt haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om leerlingen – ook in deze bijzondere omstandigheden – zo goed 

mogelijk onderwijs te geven en leerachterstanden te voorkomen. Vanzelfsprekend moet 

daarbij de veiligheid en gezondheid van leerlingen, onderwijspersoneel, ondersteunend 

personeel en ouders in het onderwijs gewaarborgd zijn. 

Daartoe is een protocol voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld die is toegeschreven naar 

de mogelijkheden op het Marcanti College. Dit is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM en 

het kabinet. Het protocol is geschreven op een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 

meter voor iedereen van toepassing is. In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen 

ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijkertijd in de school aanwezig kan 

zijn. Alle leerlingen gaan (gespreid dus) naar school. Daarnaast moet er tussen leerlingen, 

tussen leerlingen en personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter 

afstand bewaard worden. Ook om de druk op de publieke ruimte te beperken is het 

belangrijk dat niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school gaan.  

Naar aanleiding van nieuwe inzichten dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het 

RIVM kan dit protocol herzien worden. 

Het kabinet geeft aan dat het openen van scholen veilig kan, mede gebaseerd op 

onderzoek en richtlijnen van het RIVM, het Marcanti College zorgt dat het veilig is.  

1. Richtlijnen van het RIVM en het daarop gebaseerde, door de sociale partners opgestelde, 

protocol zijn voor iedereen leidend.  

2. Het Marcanti College gaat op dinsdag 2 juni weer open voor leerlingen.  

3. Het Marcanti College gaat open voor alle leerlingen. Alle leerlingen moeten de 

gelegenheid krijgen om weer zoveel mogelijk onderwijs op het Marcanti College te volgen.  

4. Het Marcanti College bepaalt zelf de inhoud van het onderwijs dat zij gaan aanbieden, 

waarbij wij het advies om in het voortgezet onderwijs ons te beperken tot de kern van alle 

vakken overnemen.  

Ook wordt het beroepsgerichte vmbo daar waar mogelijk en verantwoord in gezet op vakken 

met een praktische component die niet goed via onderwijs op afstand verzorgd kunnen 

worden.  

Het Marcanti College gaat mentoruren aanbieden.  

Het Marcanti College heeft besloten om naast onderwijs in de school ook onderwijs op 

afstand aan te bieden.  

5. Zo’n 60% van de leerlingen van het Marcanti College maakt gebruik van het OV om op 

school te komen. Het doel is dat leerlingen het OV vermijden. Tot een afstand van 8 

kilometer van school gaan leerlingen met de fiets of worden ze gebracht en gehaald door 

een ouder/verzorger. De organisatie van het vervoer voor leerlingen die verder dan 8 



kilometer van school wonen én geen gebruik kunnen maken van de fiets of het halen en 

brengen door een ouder/verzorger wordt nader uitgewerkt.  

Deze uitgangspunten gelden zolang binnen deze kaders onderwijs gegeven dient te worden. 

Voor de zomervakantie wordt de werking van dit protocol geëvalueerd. 

Protocol opstart 

1. Hygiëne en veiligheid bij opstart  
Algemeen 

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 
o Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook 
voor leerlingen onderling. 
o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden: bij 
binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. 
o We schudden geen handen. 
o We hoesten en niezen in onze elleboog. 
o We zitten niet aan ons gezicht. 

Bij algemene klachten 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: 
o Neusverkoudheid. 
o Hoesten. 
o Moeilijk ademen/benauwdheid. 
o Koorts boven 38°C 

Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft. 

Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen 
klachten heeft,  

Positief getest op Covid-19 

Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start 
van de symptomen, en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 
7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels. Als 
iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft hij/zij ook thuis.  

Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 
14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact 
met deze persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer naar school als 
iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Zie ook: 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dit betekent dat de school, 
afhankelijk van de lokale context, zoveel mogelijk gebruik maakt van water en zeep, en als 
dit niet kan, desinfecterende handgel gebruikt bij de ingangen en in de klaslokalen. 
Daarnaast dienen er papieren handdoekjes beschikbaar te zijn. 

 

2. Groepsgrootte 
De maximale groepsgrootte 14 leerlingen per lokaal 

Leerlingen gaan slechts een beperkt aantal dagen naar school. 

Om het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken wordt er waar mogelijk gebruik 
gemaakt van vaste samenstellingen.  

Zowel in de lessen als in de pauzes worden deze vaste samenstellingen gehanteerd 

 

 



3. In de leslokalen 
De tafels staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

In elk lokaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende handgel 
aanwezig, om handen te wassen en de tafels schoon te maken. 

Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de 
desinfecterende gel of spray.  

Leerlingen nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water en zeep/allesreiniger 
(geen desinfectiemiddel), en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor 
werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. Leermiddelen dienen bij gebruik door 
meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. 

In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van 
leerlingen heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag. 

De lokalen worden tussen de lessen door gelucht, door de ramen open te zetten. 

Er worden zo weinig mogelijk spullen uitgedeeld. 

Het personeel loopt zo weinig mogelijk rond tijdens een les. 

 

4. Op de gang en in de pauze 
Er worden vaste looproutes aangeven in het gebouw. We komen door de ingang naar 
binnen, en door een andere uitgang naar buiten.  

We organiseren toezicht en begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en de 
lunchmomenten.  

Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen, de 
docenten wisselen. Sommige vakken vereisen een praktijklokaal waarbij de leerlingen 
zullen wisselen, dit kan leiden tot meer leerlingenstromen in de gangen en extra 
schoonmaken en handen wassen.  

Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal. 

De kantine blijft gesloten. 

Leerlingen lunchen in hun klaslokaal. 

Er is een tijdelijk verbod voor leerlingen om tijdens pauzes van het schoolterrein af te 
gaan. 

 

5. Bij aankomst en vertrek 
Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet voor de deur. 

Bij de ingang van de school staat de 1,5 meter regel op een bord/poster. 

Er staan een of meerdere personeelsleden bij de ingang om de leerlingenstroom te 
begeleiden en toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. 

Alle deuren worden open gezet zodat deze niet door leerlingen geopend hoeven te 
worden. 

 

6. Vervoer 
Leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk 
verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen 
dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers 
mogen de school in principe niet betreden. 

Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens 
opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een 
ouder/verzorger gebruik te maken. De organisatie van het vervoer voor leerlingen die 
verder dan 8 kilometer van school wonen én geen gebruik kunnen maken van de fiets of 
het halen en brengen door een ouder/verzorger ligt in handen van de regionale vervoerder 
in samenspraak met de school. Scholen moeten over het openbaar vervoer voor deze 



groep leerlingen afspraken maken met hun regionale vervoerder. In de handreiking ‘OV 
voortgezet onderwijs’ vindt u daarover alle informatie. 

Daar waar het voor leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer niet mogelijk 
is om zonder gebruik te maken van het OV op school te komen, is een maatwerkaanpak 
noodzakelijk. Hierbij is, als uiterste consequentie, het gebruik van OV – buiten de spits – 
niet uitgesloten. 

 

7. Klachten en ziekte 
Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt 
(koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling 
naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of 
zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis 
gestuurd.  

Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling met 
klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven. 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. 
Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. 

Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van 
fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. 

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de GGD. 

Leerlingen met klachten melden zichzelf bij de GGD en worden zo mogelijk getest door de 
GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), conform het landelijk testbeleid. 

 

8. Onderwijsprogramma en afstandsonderwijs 
Leerlingen zijn, gezien de richtlijnen van het RIVM, niet alle dagen op school. De school 
beziet, in overleg met de medezeggenschap, of en op welke wijze er ook op dagen dat 
leerlingen niet op school zijn invulling wordt gegeven aan hun lesprogramma.  De 

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s). 
Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in het 
schoolgebouw en op het plein.  

 

9.  Beroepsgerichte vakken 

Leerjaar 3 
Voor beroepsgerichte vakken worden theorie- en praktijklessen gegeven. Voor de 
uitvoering van de lessen gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen zoals deze worden 
voorgesteld binnen de richtlijnen voor veiligheid en hygiëne van het RIVM, en als zodanig 
opgesteld in dit protocol. 

Voor de praktijklessen zullen per school op maat afspraken worden gemaakt. Een aantal 
vakken kan niet gegeven worden op het moment dat er 1,5 meter afstand tussen 
leerlingen onderling, en tussen leerling en volwassene geldt. 

 


