
Coronaprotocol Thorbecke SG locatie VMBO-PrO.                                                                  

 
In dit document staan de richtlijnen waaraan de school zich houdt om verspreiding van het corona-
virus zoveel mogelijk te voorkomen. Ook staan de afspraken die binnen het gebouw gelden 
genoemd.  
Voor de afspraken in de les verwijzen we naar de poster/flyer. 

Uitgangspunten 

De uitgangspunten van dit protocol zijn gebaseerd op de richtlijnen van: 

o GGD IJsselland 
o RIVM 
o VO-raad 

In eerste instantie laten we ons leiden door de regionale GGD, omdat zij de meest actuele informatie 
over de Corona-situatie in de eigen regio kennen en daar ook naar handelen. 

Essentieel is dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt om besmetting te voorkomen. Daar 
horen de volgende acties bij: 

• 1,5 meter afstand houden tot volwassenen 
• Regelmatig handen wassen en desinfecteren 
• Vroegtijdig signaleren 
• Het gebruiken van de Coronamelder-app. https://Coronamelder.nl/. Wij adviseren het 

gebruik van deze app, omdat het bijdraagt aan het vroegtijdig kunnen signaleren en het 
sneller kunnen handelen. 

• Bij mogelijke besmetting: 
• direct contact opnemen met: 

o GGD IJsselland 
o Huisarts 
o De school 

Hieronder staat aangegeven wat te doen bij ziekteverschijnselen en/of bij terugkomst van vakantie. 

Leerlingen: 

• Een leerling met verkoudheidsklachten blijft thuis. Check bij twijfel de Beslisboom bij 
neusverkoudheid. Huisgenoten met verkoudheidsklachten en koorts is ook reden om thuis te 
blijven. 

• Leerlingen die op vakantie zijn geweest naar een land waar code oranje of rood geldt, of een 
land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, blijven 
thuis en gaan 10 dagen in quarantaine.  

Een leerling gaat naar huis (na contact met ouders/verzorgers), als: 

• Hij/zij gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten 
en/of moeilijk ademen/benauwdheid).   

• Communicatie: 



o De receptie neemt contact op met de ouders/verzorgers. Met hen wordt overlegd en 
wordt bepaald wat de leerling gaat doen. 

o Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten 
hierover geïnformeerd en in overleg met ouders/verzorgers naar huis gestuurd.  

 

Een leerling kan weer naar school als: 

o Als de leerling klachtenvrij is of iedereen in het huishouden 24 uur koortsvrij is.  
o En de uitslag van de test negatief is en de ouders/verzorgers instemmen met het weer 

naar school gaan. 

Medewerkers: 

Medewerkers van de TSG volgen de beslissingsboom Medewerkers. 
 

Risicogroepen: 

De door de RIVM beschreven risicogroepen zijn: 

• Mensen die ouder zijn dan 70 jaar     

• Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten  
Volwassenen met bepaalde onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op 
een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat om (één van) de volgende aandoeningen: 

o Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een 
longarts zijn. 

o Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik. 

o Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.  

o Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een 
niertransplantatie.  

o Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen 
gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of 
stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die een bloedziekte hebben. 
Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende 
medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie 
en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling 
nodig hebben van een arts. Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet 
functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een 
mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.   

o Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie die (nog) niet onder 
behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of 
differentiation 4   cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.  

o Mensen met ernstige leverziekte.  

o Mensen met zeer ernstig overgewicht. 



 

• 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. Bij langdurig 
thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in 
werking.   

• 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. 

 

Praktijklessen en in noodgevallen: 

• Tijdens de lessen van de praktische vakken en in noodsituaties is het afstand houden tussen 
leerling en docent niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als 
mogelijk 1,5 meter afstand. Dit is een door het RIVM toegestane maatregel.   

 

Positief getest op Covid-19  

• Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 10 dagen thuisblijven na start 
van de symptomen en uitzieken.  

• De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 10 dagen ook 24 uur geen klachten 
meer heeft.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 10 
dagen thuisblijven (in quarantaine).  

 

Quarantaine:  

• Het in quarantaine gaan zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie.  
• De school zal, in overleg met de ouders, kijken naar de mogelijkheden voor 

afstandsonderwijs gedurende de quarantaineperiode (zie hieronder). 
• Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar code oranje of rood geldt, of een 

land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, worden 
dringend geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan.  
 

Stappenplan quarantaine leerling  

• Ouders melden de leerling af bij de receptie (in principe voor 10 dagen, mits zelf ziek of 
familielid ziek). Deze absentiemelding wordt geregistreerd als geoorloofde absentie. 

• De receptie seint mentor en coördinator in. 
• De mentor neemt contact op met leerling en ouders om procedure te bespreken en 

informeert docenten. 
• Elke docent heeft wekelijks contact met de leerling en zorgt voor een duidelijke planning in 

SOMtoday 
• Docenten melden de leerling absent tijdens de lessen. 
• Docent en leerling kunnen afspraken maken over communicatie via Teams, maar niet alle 

lessen kunnen via Teams worden gevolgd. De leerling kan via een “buddy” op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen in de lessen. 



• Mentor en intern begeleider bewaken samen met ouders of het proces goed verloopt en 
houden elkaar van de voortgang op de hoogte. 
 
 

Stappenplan quarantaine/ziekte medewerker: 

• Medewerker meldt zich ziek bij de schoolleider.  
• Lessen worden zo veel mogelijk vervangen. 
• Docenten verzorgen waar mogelijk instructie vanuit huis. 
• Is er geen opvang mogelijk door te grote afwezigheid van medewerkers dan worden klassen 

naar huis gestuurd en zij volgen dan de lessen online. Dit zijn wisselende groepen die 
thuisblijven. 

• Bij een algehele sluiting van de school mogen ‘kwetsbare’ leerlingen fysiek op school 
aanwezig zijn. Het ondersteuningsteam bepaalt wie er onder deze ‘kwetsbare’ groep valt.  
 

 

Belangrijke telefoonnummers: 

Als er vragen of twijfels zijn, neem dan contact op met één van onderstaande instanties. 

 

Telefoonnummer Thorbecke SG locatie VMBO-PrO 038 – 4262800 

Landelijk informatienummer 
Voor vragen over Coronavirus is er een algemeen nummer: 0800 - 1351 (7 dagen per week 8.00-
20.00 uur) 

Aanmelden voor een test op het Coronavirus 
Voor een afspraak voor een test op het Coronavirus is er het telefoonnummer: 0800 - 1202 (7 dagen 
per week 8.00-20.00 uur). Je kunt je afspraak ook online maken met je DigiD 
via Rijksoverheid.nl/coronatest 

Testlocaties  
In de regio IJsselland zijn vier testlocaties: Zwolle, Ommen, Deventer en Steenwijk. Informatie en 
adressen vind je hier. https://www.ggdijsselland.nl/coronatest/testlocaties-coronavirus/ 

GGD IJsselland 
Contact met GGD IJsselland bij vragen over het Coronavirus: 088 - 443 03 70 (niet bellen voor de 
uitslag van een Coronatest) 

Hulplijnen 
Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig? In het Informatie- en Verwijscentrum COVID-
19 van het RIVM vind je een overzicht van beschikbare hulplijnen. 

 

  



Afspraken en regels bij lessen 

• Wanneer je de school binnenkomt dan ontsmet je je handen bij de zuilen of het pompje met 
ontsmettingsmiddel. 

• Leerlingen houden altijd 1,5 meter afstand tot medewerkers van de school. Let hier ook op 
als jullie over de gang lopen. 

• Aan het einde van de les ontsmet de gehele klas de tafels, de volgende klas zal dit ook weer 
doen. 

• Ga tijdens de pauze naar schoolplein of naar de aula.  

• Gedurende de pauzes zijn er geen leerlingen op de gangen. Wanneer de bel gaat, die einde 
pauze aangeeft, gaan de leerlingen naar de lokalen. 

• Mocht je een tussenuur hebben dan ga je naar de aula, het schoolplein.   Als de bel gaat, ga 
je naar het lokaal waar je les hebt. 

• Aan het einde van je schooldag ga je meteen naar huis.  Mocht je opgehaald worden zorg 
dan dat je niet te lang moet wachten op je vervoer. 

• Tijdens de lessen zullen de ramen en deuren openblijven. Houd dus rekening met je 
kledingkeuze op koelere dagen. 

• Het kan voorkomen dat docent thuis moeten blijven vanwege de coronamaatregelen. Deze 
docent kan vaak via Microsoft Teams zijn les geven. Om dit goed vorm te geven is het 
raadzaam om je iPad altijd bij je te hebben. 

• Het is streng verboden om vrienden die niet op onze school zitten op ons schoolplein of in 
het schoolgebouw te laten komen. Dit vanwege de veiligheid, groter risico op besmetting en 
problemen bij contactonderzoek door de GGD. 

Tot slot 

We zijn ons er goed van bewust dat we veel van jullie vragen. We zijn er echter van overtuigd dat 
jullie deze verantwoording goed aankunnen. Het helpt ons allemaal om een veilige omgeving te 
creëren voor jullie zelf en onze medewerkers. Op die manier kunnen we verspreiding van het 
virus zoveel mogelijk tegengaan en de school openhouden. Hartelijk dank voor jullie 
medewerking!! 

 


