
 

Onderwijs op het Ashram College vanaf 1 september 2020  
 
Inleiding 
Volledig openen van het voortgezet onderwijs  
Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT - de 1,5 
meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook 
voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en 
leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling. 
 
De scholen openen hun deuren met ingang van het nieuwe schooljaar volledig. Daarmee accepteert het 
kabinet een beperkt risico op verdere verspreiding omdat de negatieve effecten van een langer durende 
beperkte openstelling zwaarder wegen. Dat betekent dat alle leerlingen weer op alle dagen naar school 
kunnen.  
 
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden 
nageleefd.  
In de Kamerbrief van het ministerie van VWS gaat het om:  

• Een goede melding en monitoring van besmettingen.  
• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen (zijnde niet 

onderwijspersoneel) de school binnentreden.  
• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.  

 
Bovenstaande tekst is overgenomen uit: ‘Protocol van de sociale partners: Volledig openen voortgezet 
onderwijs Opgesteld door AOb, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad.’ 
 

Wat betekent dit voor het onderwijs op het Ashram College? 
 
Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen 
Algemene richtlijnen 
De RIVM-maatregelen blijven van kracht.  
Dit betekent: 
- Vanaf 1 juli is de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs 

vervallen. Tussen onderwijspersoneel en leerlingen, en tussen onderwijspersoneel onderling blijft de 

1,5 meter afstand wel gehandhaafd. 

-  Naleven hygiënemaatregelen: regelmatig handen wassen, desinfecteren van stoelen en tafels. 

- Geen handen schudden. 
- Hoesten en niezen in de elleboog. 
- We zitten niet aan ons gezicht. 
 

Een leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij: 
- Neusverkoudheid 
- Hoesten 
- Moeilijk ademen/benauwdheid 
- Plotseling verlies van reuk of smaak.  

- Een leerling met koorts boven 38° C blijft thuis. 
- De ouder neemt in deze gevallen contact op met school (tel. 0172- 430234 of mail 

verzuim@ashramcollege.nl) en de leerling mag weer naar school als iedereen binnen het 
huishouden 24 uur geen klachten heeft.  
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Op school 
- Vóór binnenkomst in het lokaal gebruiken alle leerlingen en docenten een desinfecterende 

handlotion. 
- De tafeltjes worden schoongemaakt na elke wisseling van lesgroep. 
- In het schoolgebouw zijn op verschillende plaatsen desinfecterende doekjes en handlotion 

beschikbaar. 
- Als de leerling tijdens de lesdag klachten vertoont, wordt hij/zij naar de organisatorisch onderwijs 

medewerker (OOM) in kamer 213 verwezen. Hij overlegt met de ouders/verzorgers en bepaalt of het 
regelmatig voorkomende bekende klachten zijn of mogelijk corona gerelateerde klachten. In het 
eerste geval gaat de leerling terug naar de les, in het laatste geval gaat de leerling naar huis. 

 
In het schoolgebouw 
- Signalering: bij de entree en op andere belangrijke plekken in het gebouw hangen borden met de 

belangrijkste maatregelen. 
- Alle leerlingen, medewerkers en bezoekers dienen zich te houden aan deze maatregelen.  
- Er geldt geen eenrichtingsverkeer meer in het gebouw. 
- Omdat de afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen en personeel onderling 

gehandhaafd blijft, is de signalering hierop aangepast. 
 
In de lokalen 
- Vóór binnenkomst in het lokaal hebben alle leerlingen en docenten de vereiste hygiënemaatregelen 

genomen (zie: hygiëne- en veiligheidsmaatregelen). 
- Voor aanvang van de les zijn de tafeltjes schoongemaakt. Na elke leswisseling gebeurt dit opnieuw. 
- Ventilatie: lokaaldeuren en –ramen blijven gedurende de gehele dag geopend. Vanwege deze 

maatregel worden jassen in de klas toegestaan. In dit geval gaat veiligheid voor comfort. 
- Een deel van het lokaal is gemarkeerd en alleen toegankelijk voor de docent zodat de 1,5 meter 

afstand tussen docent en leerlingen gewaarborgd wordt.  
- In situatie waarbij de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, zoals een praktijkles, draagt de 

medewerker een mondkapje. 
 
Buiten de lokalen 
- De leerlingenkantine is open. 
- De leerlingen kunnen gewoon gebruik maken van hun kluisjes. 
- Voor onderwijspersoneel zijn op elke etage pauzeruimtes ingericht (personeelskamer, lokaal 019 en 

lokaal 221). De medewerkers gebruiken de dichtstbijzijnde pauzeruimte om te pauzeren. 
- Leerlingen pauzeren NIET meer in de gangen maar wel in de hallen, kantine en aula. 
- De lift blijft beschikbaar voor leerlingen met een liftpas; per keer mag 1 leerling gebruik maken van 

de lift. 
- De medewerkers maken gebruik van een eigen trappenhuis in de mediatheek. 
 
Overige maatregelen 
- Lesrooster: de docenten geven zoveel mogelijk les vanuit een vast lokaal, de leerlingen verplaatsen 

zich. 
- Docenten waarvoor dit niet geldt, gaan na de tweede bel naar hun lokaal. 
- Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken) met het strikt 

toepassen van triage en de inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.  
- Ouders en andere bezoekers wordt gevraagd om hun contactgegevens achter te laten voor eventueel 

contactonderzoek. Deze gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en twee weken bewaard. 
 
Meer informatie 
Protocol VO-raad 
Q&A bij het protocol volledige heropening scholen Ashram College, 1 september 2020 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/003/original/Protocol_Volledig_openen_VO_(20200819).pdf?1597844272
https://www.vo-raad.nl/artikelen/q-a-bij-het-protocol-volledige-heropening-scholen

