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Werkwijze in schooljaar 2020-2021 

Met de opening van de school in de anderhalvemetersamenleving en de tegenwoordigheid van het 
Coronavirus hangt samen dat de school anders is ingericht dan normaal. De kern is dat leerlingen 
onderling geen afstand hoeven te houden, maar dat personeel onderling en leerlingen en personeel 
dit wel moeten.  

In de onderstaande tekst proberen we samen te vatten hoe de school de komende tijd functioneert. 

 

Hoe zorgen we voor een veilige werkplek op het Jordan? 

 

1. Aangepast rooster 

Gedurende overlooptijden en pauzes van leerlingen in het gebouw is anderhalve meter 
afstand aanhouden buiten de lokalen een onmogelijke zaak. Daarom is het rooster zodanig 
aangepast dat docenten op andere tijden overlopen om van lokaal te wisselen dan de 
leerlingen. En de eerste en derde pauze brengen de leerlingen door in het gebouw, terwijl 
het personeel op de werkplek blijft zitten. De tweede pauze gaan alle leerlingen via de hal en 
de staula naar buiten zodat het personeel de rest van het gebouw ter beschikking heeft voor 
de pauze. Zorg dat je dit rooster goed in je hoofd hebt om misverstanden te voorkomen!  

 

2. Leerlingen laatste 5 minuten alleen bij lokaalwisseling docent 

Als een docent tijdens de lesdag van lokaal moet wisselen, zijn de leerlingen de laatste 5 
minuten alleen. Ze moeten dan blijven zitten tot de bel. Hier moeten we elkaar een beetje 
helpen met toezicht houden. We kunnen elkaar helpen als docenten die niet van lokaal 
hoeven te wisselen vanaf de gang enig toezicht houden op de docentloze lokalen.  

 

3. Spatschermen 
 
Deze zijn geplaatst op het bureau. De leerlingen kunnen op het krukje ernaast plaatsnemen 
om contact te hebben met de docent. Als de leerlingen niet gaan zitten, komen ze met hun 
hoofd boven het scherm uit en dat is natuurlijk niet de bedoeling.  
 
 

4. Tape en afstand van bord 

De lijn die in het lokaal getrokken wordt is er om een leerlingdeel en een docentdeel te 
creëren. In het leerlingdeel kunnen de tafels naar wens gearrangeerd worden. Laat de 
leerlingen hier een rol in vervullen. Het docentgedeelte is vast. Daar mag niet in geschoven 
worden.  

 

 



5. Ventileren 

Ramen en deuren moeten frequent open gezet worden om de lokalen goed te ventileren. 
Daardoor is het kouder in de lokalen dan we gewend zijn. Pas je kleding hier op aan en zorg 
dat je een extra vestje bij de hand hebt. 

 

6. Gelaatsmaskers en mondkapjes 
 
Al het personeel heeft een gepersonaliseerd gelaatsmasker. Die zijn om te gebruiken als de 
anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden. Je mag ook een mondkapje dragen als je 
dat prettiger vindt.  
 
Tevens is het zo dat je als docent de leerlingen kan verplichten om een mondkapje te dragen 
als je problemen ervaart om voldoende afstand te houden. In de D-gang is dat sowieso 
verplicht, aangezien daar onvoldoende afstand gehouden kan worden tussen personeel en 
leerlingen. School heeft voldoende mondkapjes in huis om ter beschikking te stellen (deze 
liggen bij de conciërge). Neem zelf dus steeds je gelaatscherm of mondkapje mee als je door 
het gebouw loopt. 

 

7. Posters rijksoverheid met algemene regels   

In de lokalen hangen posters van de rijksoverheid met algemene regels voor de klaslokalen: 
leerlingen en leerlingentafels op anderhalve meter afstand van docent, handen reinigen bij 
binnenkomst, regelmatig ventileren en docent maakt eigen bureau schoon bij binnenkomst 
en vertrek. De benodigde materialen zijn aanwezig in de lokalen en kunnen aanvullend bij de 
conciërges betrokken worden.   

Op diverse plekken in de school buiten de lokalen hangen posters van de rijksoverheid met 
algemene regels in de school: anderhalve meter afstand; hygiëneregels; fietsen of lopen naar 
school; thuisblijven bij klachten en risicogroepen.  

 

8. Looprichting trappen 
 
Aangezien we verschillende overlooptijden voor docenten en leerlingen hanteren, zijn er 
alleen looprichtingen op de grote trappen. Op de kleine trappen kan dat niet en komt er een 
melding dat die niet mogen worden betreden als er al een personeelslid gebruik van maakt. 

 

9. Koffie en thee in de pauzes 

In de pauzes is de personeelskamer niet bereikbaar (eerste en derde pauze) dan wel beperkt 
beschikbaar voor personeel. Koffie en thee kan eventueel buiten die tijden getapt worden. 
Een thermoskan is hierbij aan te bevelen. School heeft er ook een aantal, maar niet 
voldoende voor iedereen. 

  



10. Toiletbezoek personeel 

Geen toiletbezoek personeel mogelijk binnen overlooptijden en pauzes van leerlingen in het 
gebouw.  

 

11. Zoomlessen in de klas 

Indien docenten vanwege corona of andere omstandigheden thuis werken en een fysieke les 
vervangen door een zoomles, volgen de leerlingen deze les in het betreffende lokaal. Voor de 
jaarlagen 1 t/m 4 wordt een stipdocent ingeroosterd die de zoomles faciliteert. De jaarlagen 
5 en 6  kunnen de zoomles zonder extra ondersteuning van een fysieke docent bijwonen in 
het lokaal. 


