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Protocol CSG in anderhalve-meter-tijd   
 

Datum: 25 mei 2020 

  

  
  

Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en de afspraken daarover met de sociale 

partners, vervat in het protocol van de sociale partners (Protocol Opstart VO). Hierbij zijn ook leerling- 

en ouderorganisaties betrokken geweest.  

  

Uitgangspunten voor het onderwijs op CSG vanaf 2 juni 2020  

  

1. Alle Groningse vestigingen gaan op dinsdag 2 juni weer open voor leerlingen.   

2. Onderwijs is een van de vitale sectoren in onze samenleving. Onderwijspersoneel dat gezond is, 

is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school. Een personeelslid 

dat niet tot de risicogroep behoort (en dus in principe op locatie werkt, resp. kan worden ingezet) 

maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek 

wordt beoordeeld of en hoe tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de 

werkzaamheden. Medische informatie van de werknemer hoeft niet gedeeld te worden met de 

werkgever of collega’s. De bedrijfsarts kan hierbij worden betrokken. Verder geldt:   

a. Onderwijspersoneel dat behoort tot medische risicogroepen krijgen het advies om niet deel te 

nemen aan het onderwijsproces op locatie (dit is de keuze van de medewerker in overleg met 

de werkgever). Over de invulling van het werken op afstand voert de werknemer overleg met 

de werkgever.   

b. Onderwijspersoneel met gezinsleden/huisgenoten die behoren tot medische risicogroepen 

krijgen het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie (dit is de keuze 

van de medewerker in overleg met de werkgever). Over de invulling van het werken op 

afstand voert de werknemer overleg met de werkgever.   

3. De scholen gaan open voor alle leerlingen. Alle leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om 

weer zoveel mogelijk onderwijs op hun school te volgen. De school geeft – met dit protocol als 

richtsnoer – zelf invulling aan de organisatorische / logistieke invulling hiervan. Zo kan recht 

worden gedaan aan de verschillen tussen leerlingen, gebouwen en de beschikbaarheid en de 

mogelijkheden van het onderwijspersoneel. 

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

5. De medezeggenschapsraad wordt betrokken bij het vaststellen van dit protocol (19 mei). De 

deelraad wordt betrokken bij de specifieke invulling op vestigingsniveau, voor zover het de 

invulling van het onderwijsprogramma betreft.  

6. We gaan er van uit dat beperkte aanwezigheid van leerlingen in school ook in de maanden na de 

zomervakantie voortduurt. Dat betekent dat de komende tijd wordt nagedacht over de invulling 

van het onderwijsprogramma na de zomer.   

7. Scholen moeten over het openbaar vervoer van een bepaalde groep leerlingen afspraken maken 

met hun regionale vervoerder. Het gaat om de leerlingen die verder dan 8 km van school wonen 

en geen gebruik kunnen maken van een eigen vervoermiddel, resp. door ouders gebracht en 

gehaald kunnen worden.  

  

  

 

 

https://csgnl.sharepoint.com/:b:/r/sites/mdw/Bulletin/Bijlagen/Protocol_Opstart_VO.pdf?csf=1&web=1&e=lW9jX5
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen
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Het protocol opstart voortgezet onderwijs   

  

1. Onderwijsprogramma en afstandsonderwijs tot aan de zomervakantie  

Algemeen: omdat de anderhalve-meter-eis zowel in de lokalen als op de gang, in acht genomen 

dient te worden, kan er slechts een kwart tot een derde van het normale aantal leerlingen in het 

gebouw aanwezig zijn. Dit gegeven is leidend voor de uitspraak hierna. De kern van de 

onderstaande uitwerking is: de school is open, de hoofdmoot is afstandsonderwijs, waar mogelijk 

aangevuld met onderwijs in het gebouw, de vestiging kiest het organisatiemodel dat daarbij 

uitvoerbaar is. 

1. Voor alle leerlingen is er minimaal een dagdeel per week onderwijs in het gebouw. We 

streven ernaar om méér dan een dagdeel onderwijs in het gebouw te organiseren. 

2. Voor zover mogelijk wordt daarnaast het leren op afstand voortgezet.   

3. De inhoud van het programma, zowel op afstand als in het gebouw, wordt gestuurd door 

de vraag wat noodzakelijk is om in het volgend leerjaar succesvol te zijn. Dat betekent dat 

de methode niet leidend is, maar de vraag wat beslist noodzakelijk is.  

4. Elke leerling heeft een contactmoment in de school met de mentor zo snel mogelijk na de 

opening. Dan kan individueel zijn of in kleine groepjes. Doel van het contact is om vast te 

stellen hoe het met de leerling gaat en wat wenselijk is in de komende weken.   

5. Vóór het einde van het schooljaar is er een contactmoment in het gebouw, om het 

schooljaar af te sluiten. Daarbij worden ook de boeken ingeleverd en de kluisjes ontruimd.  

6. De aanwezigheid van leerlingen in het gebouw wordt getoetst aan de vraag of het om een 

leer- of begeleidingsactiviteit gaat die niet buiten het gebouw kan plaatsvinden resp. die 

deze specifieke leerling (of groep leerlingen) niet op afstand kan realiseren.   

7. De spaarzame tijd moet zich toespitsen op het leren en niet op het toetsen. Toetsing op 

school kan niet de hoofdmoot zijn. Uiteraard zijn toetsen die een onderdeel zijn van het 

leerproces (formatieve toetsen) hier niet bedoeld. 

8. Bij aanwezigheid van leerlingen op school is dient er aandacht te zijn voor sociale en 

pedagogische aspecten, niet uitsluitend voor leerinhoud. 

9. Praktijkvakken: voor de praktijkvakken is er een handreiking vanuit de Stichting Platform 

VMBO. Deze wordt op de vestigingen Selion en Kluiverboom met docenten en deelraad 

besproken.  

10. Bewegingsonderwijs vindt tot aan de zomervakantie enkel buiten plaats. 

   

2. Groepsgrootte en in de leslokalen  

1. De maximale groepsgrootte wordt bepaald door de fysieke vormgeving van de 

onderwijshuisvesting. Daarmee is er geen algemene norm voor de maximale 

groepsgrootte.  

2. De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  

3. In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en 

oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)).   

4. Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de 

desinfecterende gel of spray. Dit vereist heldere instructies.   

5. Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays 

(bestaande uit 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 of leerkrachten 
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met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Dit vereist heldere 

instructies.   

6. In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van 

leerlingen heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag. Indien 

mogelijk: Lucht de lokalen tussen de lessen door, door de ramen open te zetten.  

7. Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk spullen uitgedeeld hoeven te worden.  

8. De docent houdt altijd de anderhalve meter afstand in acht.  

   

3. Op de gangen en in de pauze  

1. Er worden vaste looproutes aangegeven in het gebouw, indien mogelijk door de ene deur 

naar binnen en door een andere deur naar buiten.   

2. Vestigingen organiseren toezicht en begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en de 

lunchmomenten. Hierbij wordt rekening gehouden met wet- en regelgeving omtrent 

arbeidstijden.  

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

4. De kantine blijft gesloten.  

5. Uitgangspunt is dat de docent wisselt van lokaal en niet de leerlingen (uitzondering kan 

worden gemaakt voor praktijklokalen).   

6. Het verlaten van het schoolterrein tijdens de lesdag is niet toegestaan.  

  

4. Aankomst- en vertrek  

1. Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het 

schoolplein.   

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

3. Bij de ingang van elke vestiging liggen papieren zakdoeken, desinfecterende gel en 

oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)).   

4. Er staan een of meerdere personeelsleden (of leerlingen bovenbouw) bij de ingang om de 

leerlingenstroom te begeleiden en toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt 

genomen.  

5. Om de spreiding van leerlingen mogelijk te maken en de drukte op het schoolplein te 

verminderen is het goed om verschillende begin- en eindtijden van lessen voor leerlingen 

te organiseren. Daarmee wordt ook de druk op de publieke ruimte verlicht.  

6. Alle deuren staan zoveel mogelijk open zodat deze niet door leerlingen en 

personeelsleden geopend hoeven te worden.  

  

5. Vervoer  

1. 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.  

2. 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. 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-voor-het-vervoer-van-leerlingen-gepubliceerd
https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-voor-het-vervoer-van-leerlingen-gepubliceerd
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6. Personeel in de school  

1. Vergaderingen en overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. Vergaderingen en 

bijeenkomsten op school kunnen alleen met goedkeuring van de directeur.  

2. Over aanwezigheid van medewerkers in de school, die niet ten behoeve van het uitvoeren 

van het onderwijs in het gebouw zijn, neemt de schoolleiding een besluit.   

  

7. Hygiëne en veiligheid bij opstart   

Algemeen   

1. De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:   

o Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt 

ook voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.   

o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.  

Wanneer i.i.g.: 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.   

2. Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:   

o Neusverkoudheid.   

o Hoesten.   

o Moeilijk ademen/benauwdheid.  

o Koorts boven 38 °C 

3. Een personeelslid/leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.   

4. Een personeelslid moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer 

naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.   

5. Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.   

6. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het 

personeelslid/leerling weer naar school.   

7. Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covin-19 moet tenminste 7 dagen 

thuisblijven na start van de symptomen, en uitzieken. Het personeelslid/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.  

8. Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een 

positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij 

is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie ook 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.   

9. Personeelsleden met klachten nemen contact op met de arbo-arts.   

10. De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dit betekent dat de school, 

afhankelijk van de lokale context, een keuze maakt tussen het gebruik van water/zeep 

en/of desinfecterende handgel bij de ingangen en in de klaslokalen. Daarnaast dienen er 

papieren handdoekjes beschikbaar te zijn.  

11. Het schoonmaken van de school wordt geïntensiveerd in het kader van corona. 

Bijzondere aandacht is er voor contactpunten en toiletgroepen.  

12. Tot aan de herfstvakantie vinden er geen excursies, studiereizen e.d. plaats.  

  

https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
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8. Klachten en ziekte  

1. 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.   

2. Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling of 

personeelslid met klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist 

onduidelijkheid geven.   

3. Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt 

(koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het 

personeelslid naar huis.   

4. 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.   

5. 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.   

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

GGD.  

7. Personeelsleden met corona-gerelateerde klachten kunnen getest worden conform het 

landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. Meer info: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.  

  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

