SPELREGELS HOOFDVAART COLLEGE VANAF 17 AUGUSTUS :
Gelukkig mag onze school weer open en geven wij weer alle lessen aan alle leerlingen !
Om het op school voor iedereen veilig te laten zijn, zijn spelregels nodig. Wij vragen je om de
onderstaande spelregels goed te lezen en in het geval je iets niet begrijpt, daar aan je mentor een
vraag over te stellen. In de eerste mentorles zal je mentor de spelregels ook nog met je doornemen.
Algemene richtlijnen RIVM :
- Leerlingen houden 1,5 meter afstand van personeelsleden.
- Als je ziek bent of je moet hoesten of je bent verkouden of je hebt koorts, dan kom je niet
naar school !
Je ouders moeten je in dat geval wel vooraf telefonisch ziekmelden.
- Je wast je handen meerdere keren per dag met water en zeep.
- Je komt op tijd op school en begroet elkaar zonder hand te schudden of te omhelzen.
- Op school hoest je in je elleboog
Organisatie naar school gaan :
- Kom zo veel mogelijk met de fiets naar school. Je fiets parkeer je in de fietsenstalling.
- Als je meer dan 8 km van school woont is het advies om toch met de fiets naar school te
komen.
Lukt dat niet : laat je dan brengen en halen.
Lukt dat ook niet en kom je met het openbaar vervoer, gebruik dan een schoon mondkapje.
- Je kan de school alleen naar binnen bij de leerlingeningang.
Organisatie in de school :
- Bij binnenkomst krijg je op je lege handen een desinfectie vloeistof. Je reinigt daarmee je
handen aan de start van de schooldag.
- Je krijgt les volgens je vaste rooster wat je in Magister kan vinden. Zorg dat je vooraf weet
waar je les hebt, onnodig heen en weer lopen in de school is niet de bedoeling.
- Je krijgt in het lokaal een vaste plek die je zelf aan het eind van je les schoonmaakt.
- Je kunt je spullen die je even niet nodig hebt, opbergen in je kluisje.
- Wij willen niet dat je spullen van een andere leerling moet lenen, pak dus je tas zorgvuldig in.
- Je gebruikt je eigen laptop die je opgeladen mee naar school neemt.
- Je mobiel moet in de telefoonzak in het klaslokaal.
- Onnodig lopen door de school is niet de bedoeling.
- Na toiletbezoek was je je handen met water en zeep.
- In de klas kom je niet in het vak bij het bureau van de leraar. Je moet immers 1,5 meter
afstand houden.
- Als je iets in de kantine wilt kopen, doe dat rustig via de looproute en eet dat buiten op.
- Pauzeer zo veel mogelijk buiten.
Met bovenstaande spelregels is het mogelijk om het onderwijs op een veilige manier op school te
verzorgen. Laten we samen zorgen voor een veilige en gezonde school zonder Corona.
Heel veel succes !
Met vriendelijke groet namens de schoolleiding,
R. Smink
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Hoofdvaart College

