
Wat doet RSG Wolfsbos met betrekking tot Corona?  

RIVM / GGD / VEILIGHEIDSREGIO 

 RSG Wolfsbos volgt de richtlijnen/maatregelen zoals deze zijn / worden geadviseerd door de 

RIVM en de VO Raad. Wij monitoren deze richtlijnen dagelijks en stellen deze waar nodig bij.  

 

 RSG Wolfsbos onderhoudt regelmatig contact met de GGD Drenthe en de Veiligheidsregio en 

vraagt hen om adviezen.  

 

 De schoolleiding komt minimaal wekelijks, en desgewenst vaker, bijeen om de maatregelen 

te evalueren en eventueel aan te passen.  

 

 In onze handelwijze volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Aangegeven is dat het schrappen 

van de 1,5 meter tussen leerlingen verantwoord is. Dit schrappen kan leiden tot verspreiding 

van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige 

situatie op het welzijn van jongeren. Uit de cijfers tot nu blijkt dat scholieren nauwelijks 

besmet raken met het virus en als het gebeurt, de ziekte mild verloopt.  

 

Wij hanteren dan ook de volgende (RIVM) regels:  

- binnen de school voeren wij de strikte (RIVM) hygiënemaatregelen uit; 

- besmettingsgevallen melden wij bij de GGD; 

- het aantal contacten wordt beperkt door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden; 

- er vindt een goede check plaats of leerlingen c.q. personeelsleden corona gerelateerde 

  klachten hebben zodat ze dan thuis blijven. 

 
Bron:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-

studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs 

 

QUARANTAINE REGELS NA VAKANTIE IN ORANJE EN RODE LANDEN  

 Ouders, leerlingen en personeel kunnen net als iedereen in Nederland, na een verblijf in het 

buitenland, het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij 

terugkomst. Als dit advies geldt voor terugkomst uit een land, dan staat dit in het reisadvies 

van dat land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). 

 

 Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine in uw situatie na een vakantie in het 

buitenland? Dan mag u niet op school of op het schoolplein komen. Dit geldt voor 

personeelsleden, leerlingen, ouders etc. Op basis van onze zorgplicht voor de veiligheid op 

school mogen wij als school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen en wij 

zullen dit dus ook gaan doen. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs


 

THUISQUARANTAINE  

 Als een leerling door thuisquarantaine afwezig is, noteren wij deze afwezigheid. Wij noteren 

dit niet als een verzuimmelding (in relatie tot de leerplicht).  

 

 Wij gaan wel met de leerling en de ouders kijken naar de mogelijkheden van 

afstandsonderwijs. Wij verzoeken u dan ook, als sprake is van thuisquarantaine, contact op 

te nemen met de teamleider van uw kind. 

 

REGELS VOOR TESTEN EN  THUISBLIJVEN BIJ KLACHTEN  

 Iedereen die corona-gerelateerde klachten heeft dient zich te laten testen op het 

coronavirus. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel 

gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En 

mensen die positief testen op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet 

verder verspreiden.  

 

 Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.  

 

 Laat u testen als u 1 of meerder van deze klachten heeft. Blijf thuis tot de uitslag van de test 

bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot 

de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook 

testen.  

 

 Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft , mogen u en uw huisgenoten 

weer naar buiten. U kunt zelf ook weer naar buiten en aan het werk, tenzij u daar te ziek 

voor bent. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, 

worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een 

levensbedreigende situatie altijd 112. 

 

 Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. U hoort van 

de GGD wat u en de mensen om u heen moeten doen. Meer informatie over de leefregels 

thuis en wat u moet doen als u corona heeft vindt u op de website van de RIVM  

 

REGELS OP RSG WOLFSBOS NA DE ZOMERVAKANTIE  

 RSG Wolfsbos is vanaf de zomervakantie weer volledig open. 

GEBOUWEN 

 Algemeen 

 Bij iedere hoofdingang van RSG Wolfsbos worden de geldende veiligheids- en 

hygiënemaatregelen zichtbaar getoond. 

 

 Recirculatie of verse lucht?                                                                                    

Alle ventilatiesystemen van al onze schoolgebouwen zijn door een installatie deskundige van 

Heijmans utilities getest op recirculatie. Alle in gebruik zijnde ventilatiesystemen in alle 

gebouwen voeren verse lucht van buiten naar binnen. Er is dus geen sprake van recirculatie. 

  



 

 

 Zwenkventilatoren en (mobiele) airconditioning                                                       

In de laatste versie van de ventilatierichtlijn van het RIVM wordt geadviseerd om gebruik van 

zwenkventilatoren en mobiele airconditionings te vermijden. Een split-unit die aan de muur 

is gemonteerd kan in verband met de vergelijkbare werking gezien worden als een mobiele 

airconditioning. Binnen school mogen voorlopig, totdat er meer duidelijkheid is, geen 

zwenkventilatoren en (mobiele)airconditioningssystemen gebruikt worden. Een uitzondering 

hierop zijn de airco’s in de technische ruimten. Deze zijn noodzakelijk voor het koelen van 

onze ICT-systemen. 

 

Ventilatie leslokalen 

 Ramen en gevelroosters worden zo veel mogelijk open gezet tijdens lestijd. Hoe meer hoe 

beter. Dit geldt ook voor lokalen met mechanische luchttoevoer en luchtafvoer. Extra 

ventilatie kan nooit kwaad en ontregelt het ventilatiesysteem niet. 

 

 Tijdens pauzes wordt extra gelucht door ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten 

(zogenaamde spuien).  

 

Ventilatie overige ruimten 

 Ramen en gevelroosters worden zo veel mogelijk open gezet. Hoe meer hoe beter. Extra 

ventilatie verstoort het bestaande ventilatiesysteem niet. 

 

 Ruimtes worden regelmatig gelucht door ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten 

(zogenaamde spuien). 

 

Routing 

 In alle schoolgebouwen is eenrichtingsverkeer van toepassing. De looprichting wordt 

aangegeven door middel van markeringen op vloeren en wanden. 

 

 Leerlingen wisselen een aantal keren per dag van leslokaal. Docenten blijven zoveel mogelijk 

in hun eigen lokaal. Mochten leerlingen en docenten toch tegelijkertijd van lokaal moeten 

wisselen, dan zal dit zoveel mogelijk gescheiden plaatsvinden. 

HYGIËNE 

 Leerlingen en medewerkers moeten bij binnenkomst van een schoolgebouw de handen 

desinfecteren. Bij iedere ingang staat een zuil met desinfectiemiddel. 

 

 Daarnaast moeten leerlingen en medewerkers meerdere keren per dag de handen 

desinfecteren of de handen wassen. Hiervoor zijn in alle toegankelijke ruimtes 

desinfectiemiddelen beschikbaar. 

 

 Veel gebruikte contactoppervlakten, zoals kranen, deurklinken, lichtknopjes en toiletten, 

worden meerdere keren per dag door de schoonmaakdienst gedesinfecteerd. 

 

 Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst in het lokaal hun eigen tafels 

af met water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten 

van het lokaal. Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met 

regelmaat schoongemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in 

praktijklokalen. 

  



 

 

ONDERWIJS 

 Vanaf 1 juli is de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare scholen losgelaten, 

ook als ze 18 jaar of ouder zijn. Dit betekent dat alle leerlingen weer op school kunnen 

komen en dat ook gezamenlijke activiteiten (in overleg) weer worden opgepakt. 

 

 Leerlingen en personeel moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. In de 

praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs en het praktijkonderwijs is dat niet altijd 

mogelijk, dus daar houden leerlingen en personeel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. 

Daar waar nodig en gewenst worden gezichtsbeschermers verstrekt aan medewerkers. 

 

 Medewerkers dragen een fel gekleurd hesje. 

 

 Medewerkers dragen tijdens praktijkvakken een gezichtsmasker. Alle andere medewerkers 

kunnen desgewenst ook een gezichtsmasker dragen. 

 

 Tot aan de herfstvakantie zijn er geen groepsbijeenkomsten (bijv. ouderavonden) binnen RSG 

Wolfsbos. 

OVERIG 

 RSG Wolfsbos ontvangt zo min mogelijk externe bezoekers op school. Met bezoekers die in 

school moeten zijn, worden op maat afspraken gemaakt.  

 

VRAGEN NIET BEANTWOORD?   

Dan kunt u uw vraag stellen via info@wolfsbos.nl  

mailto:info@wolfsbos.nl

