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Protocol heropening Accent Centrum 

In dit protocol wordt stap voor stap beschreven hoe het onderwijs met inachtneming van de 

coronamaatregelen vorm gegeven gaat worden. We hebben gezocht naar het meest werkbare 

concept voor zowel leerlingen, ouders als docenten. Zo veel mogelijk lesmomenten in school voor de 

leerlingen maar toch ook zo min mogelijk wisselingen en bewegingen van leerlingen tussen thuis en 

school. Omdat praktijklessen van groot belang zijn voor de ontwikkeling van onze leerlingen streven 

wij ernaar zo veel mogelijk praktijklessen als mogelijk te geven binnen de richtlijnen die zijn gesteld.   

De richtlijnen van de RIVM zijn te allen tijde leidend voor ons beleid en wij verwachten dat iedereen 

zich hieraan houdt!!! 

 Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van 
elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling en voor leerlingen 
onderling.  

 Bij verplaatsingen draagt iedereen een mondkapje, in de 
theorielokalen mag het mondkapje af, mits de leerling op zijn/haar 
plaats zit. 

 Bij de praktijklessen draagt iedereen gedurende de volledige les een 
mondkapje. Dit omdat er tijdens deze lessen veel gelopen wordt en 
de ruimte beperkt is.  

 We wassen onze handen meerdere keren per dag goed: ten minste 
20 seconden. Wanneer: in ieder geval bij binnenkomst lokaal, voor 
de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.  

 We schudden geen handen  
 We hoesten en niezen in onze elleboog  
 Leerlingen en docenten met milde klachten als verkoudheid, 

snotteren, hoesten blijven thuis. 
 Bij lichte verhoging/koorts blijven leerlingen en docenten thuis. 
 Heeft iemand in het gezin van een leerling of docent koorts of 

verkoudheidsklachten, dan blijft de docent en/of de leerling thuis! 
 Als een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt sturen wij de 

leerling naar huis. Ouders worden hier altijd over geïnformeerd.  
 
Let op: 
 

 Als een leerling zich niet aan bovenstaande regels houdt, nemen wij 
contact met de ouders op om in overleg te bepalen welke acties er 
nodig zijn. 

 Wanneer leerlingen vanwege corona gerelateerde klachten thuis 
moeten blijven, dan 10 dagen in quarantaine. Als de leerling zich na 
5 dagen laat testen en negatief test mag de leerling weer naar 
school. De leerling krijgt vanuit school huiswerk zodat er geen 
(leer)achterstand ontstaat.  

 De school heeft de beschikking over sneltesten, deze zullen 
aangeboden worden als een leerling of personeelslid in contact is 
geweest met een door corona besmette persoon. De school 
benadert de mensen die daarvoor in aanmerking komen.  
 

 



 

Indeling van het aangepaste onderwijs 
 
We werken in halve klassen, ons rooster is hierop aangepast en dat rooster 
ontvangen de leerlingen van hun mentor.  

Om zo veel mogelijk ruimte te kunnen geven aan iedereen en de anderhalve meter afstand in acht te 

nemen, is het niet mogelijk om alle leerlingen tegelijk in school aanwezig te laten zijn. We hanteren 

daarom wisselende aanvangstijden en eindtijden. De pauzes vinden plaats in de lokalen met halve 

klassen. 

 

Reizen naar school en naar huis 

Om de toestroom van leerlingen van huis naar school en de bewegingen in de school zoveel mogelijk 

te reguleren hebben we verschillende schooltijden en verschillende ingangen voor de leerlingen.  

Wij willen u en onze leerlingen dringend het verzoek doen zo veel mogelijk het openbaar vervoer te 

mijden! Kom zo veel mogelijk op de fiets of lopend naar school! 

Daarnaast willen we alle leerlingen met klem vragen om direct na schooltijd naar huis te gaan en niet 

te blijven hangen rondom de school. Dit is ook om te voldoen aan de RIVM richtlijnen. 

Schooltijden en ingangen  

De leerlingen van de onderbouw gebruiken de hoofdingang zoals zij dat het hele schooljaar al 

gewend zijn. Er is extra toezicht op het plein en bij de fietsenstalling om de anderhalve meter regel te 

handhaven. Leerlingen lopen als zij op school komen direct naar hun lokaal en blijven niet wachten 

op het plein of in de aula. Dit om samenscholingen te voorkomen. 

Hieronder staan de aangepaste lestijden per klas. Het is van groot belang dat iedere leerling zich aan 

onderstaande tijden houdt! Leerlingen gaan direct naar het lokaal waar zij les hebben en verzamelen 

NIET bij de mentor. 

 2a 1a 2b 2/3 1/2 

Les 1 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 

Les 2 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 

Pauze in de klas 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 

Les 3 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 

Les 4 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 

Pauze in de klas 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 

Les 5 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 

Les 6 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 

Eindtijd  13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 

 

 

 

 

 



 

 

De leerlingen van de bovenbouw gebruiken de zij-ingang  zoals zij dit hele schooljaar al gewend zijn. 

Klas 3 verlaat het gebouw via de nooduitgang die bij hun leslokaal gevestigd is. Klas 4 en 5 verlaten 

het gebouw via de zij-ingang. De leerlingen die met de fiets komen plaatsen hun fiets NIET in de 

fietsenstalling maar in het aangegeven vak op het parkeerterrein achter de school. 

 3a 4a/4b 3b 5 entree  3c 4/5 pro Horeca/techniek/ 
facilitair/detail 

mentor 9.30 9.00 9.30 10.00 9.30 11.00  

Les 1 9.45 9.15 9.45 10.15 9.45 11.15 8.45 

Les 2 10.30 10.00 10.30 11.00 10.30 12.00 9.30 

Pauze 11.15 10.45 11.15 11.45 11.15 12.45 10.15 

Les 3 11.30 11.00 11.30 12.00 11.30 13.00 10.30 

Les 4 12.15 11.45 12.15 12.45 12.15 13.45 11.15 

pauze 13.00 12.30 13.00 13.30 13.00 14.00 12.00 

Les 5 13.15 12.45 13.15 13.45 13.15 Geen les 12.15-13.00 

Les 6 14.00 13.30 14.00 14.30 14.00 Geen les 13.00-13.45 

Eindtijd  14.45 14.15 14.45 15.15 14.45 14.00  

 

Om samenscholing te voorkomen lopen leerlingen bij aanvang van de lesdag direct door naar hun 

lokaal waar zij les hebben en verzamelen NIET bij de mentor. Na de lessen verlaten zij direct het 

schoolterrein. 

Indeling per dag 

De mentor van uw zoon/dochter zal een indeling, (lokalen)rooster met u communiceren. 

Er zijn maximaal 7/8 leerlingen per lokaal. De leerlingen krijgen zo veel mogelijk les in hun eigen 

lokaal en van hun eigen mentor. In het rooster zijn ook praktijklessen en sportlessen opgenomen 

waarvoor de leerlingen wel van lokaal wisselen. Voor de sportlessen worden alleen schoenen 

gewisseld. 

Het klassenrooster ontvangt u via de mentor. De leerlingen houden pauze in hun lokaal. Leerlingen 

dienen zelf voor eten en drinken te zorgen omdat er geen catering zal zijn.  

Ook zullen de kluisjes buiten gebruik zijn. Leerlingen nemen hun jas en tas mee de klas in. 

Stage 

Stage is een zeer belangrijk onderdeel van ons lesaanbod, wij zien onze leerlingen dus graag weer 

naar hun stages gaan. De stages mogen weer gaan beginnen mits het volgens de richtlijnen van het 

RIVM kan. De stagedocenten brengen in kaart bij welke bedrijven de leerlingen weer aan de slag 

kunnen en zullen in overleg met u en uw zoon/dochter bespreken of de stage weer opgestart kan 

worden.  

Telefoon gebruik 

De leerlingen zetten hun mobiele telefoon op stil en leggen deze zichtbaar voor de docent op hun 

tafel. Tijdens de praktijkvakken houden de leerlingen hun mobiele telefoon in hun zak. 

 

 



 

Hygiëne in de school. 

Het team van Accent Centrum zal in samenwerking met het schoonmaak bedrijf er alles aan doen om 

alle hygiëne voorschriften na te leven. Ieder lokaal en ieder kantoor is voorzien van desinfecterende 

middelen. De toiletgroepen worden meermaals per dag schoongemaakt.  

Materialen en gereedschappen die bij praktijkvakken worden gebruikt, worden na ieder gebruik 

gedesinfecteerd. 

Hieronder de hygiënemaatregelen: 

- we houden ons aan de hygiënemaatregelingen die geadviseerd zijn vanuit de RIVM 

- leerlingen nemen uit de klas een hygiënedoekje mee naar het toilet zodat zij de klink kunnen 

reinigen. 

- na toiletbezoek handen wassen. 

- de trapleuningen van beide traphuizen worden meerdere keren per dag schoongemaakt 

- in elke klas staat een flesje handreiniger die de leerlingen kunnen gebruiken 

- leerling niezen in de elleboog. Gebeurt dit toch in de hand dan daarna direct de handen 

wassen. 

- de leerlingen gebruiken papieren (zak)doekjes die aanwezig zijn in de klas 

- alle tafels en stoelen worden elke dag schoongemaakt met desinfecteermiddel 

- praktijkdocenten reinigen na iedere groep de tafels, stoelen en materialen  

Looproutes 

We onderscheiden de volgende looproutes: 

- Looproutes buiten de school. 

- Looproutes in de school. 

- Looproutes in de klas. 

Looproutes buiten de school 

- De leerlingen kunnen 10 minuten voor aanvang van de lessen direct doorlopen naar hun 

lokaal, zij wachten dus niet buiten of in de hal. 

- We houden 1,5m afstand.  

- Er is een buitenwacht bij de 2 ingangen.  

- Bij de het uitgaan van de school gaan de leerlingen gelijk naar huis en worden zij 1 voor 1 

door de docent weggestuurd. 

Looproutes in de school 

Er zijn looproutes in de lokalen en in de gangen ,dit om ervoor te zorgen dat we de 1,5 meter afstand 

tot elkaar zo veel als mogelijk kunnen waarborgen. Ook moeten er op de gangen en trappen  

mondkapjes gedragen worden. 

De leerlingen lopen om beurten de school in en gaan gelijk door naar de klas. Geen gesprekken op de 

gang. Dit zorgt voor oponthoud. Op de gangen en trappen is extra toezicht aanwezig. 

 

 

 



 

De volgende in- en uitgangen worden door de klassen gebruikt: 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen of andere genodigden die een gesprek gehad hebben in het stage kantoor verlaten het 

gebouw via de nooduitgang van de klassen drie. 

Looproutes in de klas 

Leerlingen moeten zo veel mogelijk aan hun tafel blijven zitten, alleen voor toiletbezoek wordt er 

gelopen in de klas. Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden van de leerkracht en 

medeleerlingen.  

Open deuren beleid 

Het is niet mogelijk om alle klinken van de deuren na iedere aanraking te reinigen. Daarom hebben 

we afgesproken dat de deuren van de lokalen en gangen permanent geopend moeten zijn.  

Leerproces. 

Wij gaan er als team van Accent Centrum van uit dat we er op dit moment alles aan hebben gedaan 

om de heropening van de school zo goed mogelijk vorm te geven. We hebben de lestijden en 

roosters aangepast en de school voorzien van extra hygiëne middelen. De komende weken zullen ons 

moeten leren hoe het in de praktijk uit gaat pakken. Mocht het toch nodig blijken om aanpassingen 

te doen in dit protocol zullen wij dit met u communiceren. Heeft u vragen en of opmerkingen? Neem 

contact op met de mentor van uw zoon/dochter. Zij blijven voor u het eerste aanspreekpunt.  

Medezeggenschapsraad 

Dit protocol is mede tot stand gekomen in samenwerking met de MR van de school.  

 

 

 

Wij kijken erg uit naar de heropening van onze school 

en kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan 

met onze leerlingen! 

Klas Ingang Uitgang  

1a hoofdingang hoofdingang 

1b hoofdingang hoofdingang 

1-2 hoofdingang hoofdingang 

2a hoofdingang hoofdingang 

2b hoofdingang hoofdingang 

3a zij-ingang  Zij-ingang 

3b zij-ingang restaurantuitgang 

3c nooduitgang nooduitgang 

4 zij-ingang zij-ingang 

5 zij-ingang zij-ingang 


