Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van het
Zaanlands Lyceum

Zaandam, 23 september 2020
Kenmerk: 20-48 MvD/mk

Betreft: regels op het Zaanlands Lyceum

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
De afgelopen weken hebben wij meerdere malen met u gecommuniceerd over allerlei zaken
die te maken hebben met het coronavirus. De situatie is elke week weer anders. Dat is de
reden waarom wij de belangrijkste richtlijnen om samen het coronavirus te bestrijden
nogmaals op een rijtje te zetten. De praktijk wijst uit dat het openzetten van teams in iedere
les niet haalbaar is en dat wij daarop moeten terug komen. Bij punt 3 gaan wij hier nader op
in.
Op het Zaanlands Lyceum hanteren wij de volgende richtlijnen.
1. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de leerlingen
De schoolleiding hanteert de richtlijn vanuit het RIVM. Dit betekent dat het personeel 1,5
meter afstand houdt tot elkaar en tot de leerlingen. Ook de leerlingen van het Zaanlands
Lyceum spannen zich in om de 1,5 meter tot het personeel in acht te nemen.
2. Iedereen hanteert hygiënemaatregelen en iedereen ventileert het lokaal
Dat betekent dat iedereen bij binnenkomst van het gebouw of het klaslokaal zijn handen
wast. Iedereen niest in zijn elleboog. De tafels van de leerlingen hoeven niet meer
schoongemaakt te worden (nieuwe richtlijnen van de VO-raad). Tijdens de les staan alle
ramen open en in ieder geval één deur. Dit in verband met de ventilatie van het gebouw.
De herfst komt er aan, dus neem een warme trui mee!
3. Iedereen zorgt ervoor dat leerlingen die in quarantaine zijn kunnen aanhaken in het
onderwijsleerproces
In principe komen alle leerlingen naar school. De klassen die in quarantaine zijn volgen de
lessen online in Teams. Alle andere leerlingen die thuis zijn, volgen de studiewijzer en
houden het huiswerk in Magister bij. Ook kunnen zij eventueel docenten benaderen via
Teams.

4. De docent maakt gebruik van vaste plattegronden
Elke klas heeft een vaste plattegrond, deze is echter voor de zuid- en de oostvleugel
verschillend. Ook binnen de zuidvleugel zijn er verschillende opstellingen.
Wij vragen de docenten in de zuidvleugel zoveel mogelijk de opstelling 3 om 3 te
hanteren, zodat er een middenpad is in het lokaal.
5. Iedereen houdt rechts op de trap of in de gangen
Om de drukte in de gangen een beetje te reguleren is het verstandig dat iedereen in de
gangen rechts houdt en ook op de trappen. Dit is met wegbewijzering op de grond
aangegeven.
6. Iedereen met klachten blijft thuis
Bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, verhoging of
koorts of plotseling verlies van reuk en smaak blijft iedereen thuis. Iedereen mag weer
naar school als hij 24 uur klachtenvrij is of een coronatest heeft met een negatieve uitslag.
Met vriendelijke groet,

Drs. M. van Dijk
Rector

