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Draaiboek De Steiger 

 

Vooraf: 

 De scholen voor het VO open gaan per 2 juni 2020. Onderstaande 

draaiboek voldoet aan de richtlijnen zoals die zijn medegedeeld op 25 

mei. Leerlingen die op meer dan 8 km afstand wonen worden in het 2e 

lesblok ingedeeld. 

 De MR heeft ingestemd met de gewijzigde aanvangstijden en 

vertrektijden. 

 Uitgangspunt bij onderstaande is het servicedocument van de 

sectorraad praktijk onderwijs zoals die op 25 mei is toegestuurd. 

 Een ander wordt bijgesteld indien er van overheidswege andere 

maatregelen worden afgekondigd.  

 Na een week gedraaid te hebben evalueren we de week (maandag 8 

juni om 15.30 uur) 

 

Leerlingen: 

 Leerlingen en ouders worden, via de gebruikelijke communicatie 

kanalen, op dinsdag 26 mei geïnformeerd over de spelregels (zie 

bijlage) 

 Fietsen voor de 1e jaars staan achter, voor de 2e en 3e jaars staan ze 

verspreid op het plein voor. (er worden nog extra dranghekken 

geplaatst) 

 Als leerlingen hun fiets hebben neergezet gaan ze direct richting de 

klas 

o 1e jaars komen via de achteringang binnen 

o 2e jaars komen via de hoofdingang binnen 

o 3e jaars komen via de zijingang binnen 

 Er zijn voor de verschillende jaargroepen verschillende looproutes in 

het gebouw. 

 In de klas wordt eerst de handgel gebruikt daarna gebruiken de 

leerlingen de spray en papieren handdoekjes voor het schoonmaken 

van hun tafel en stoel. Bij het verlaten van het lokaal maken ze hun 

tafel nogmaals schoon. 

 Als een leerling onverhoopt tussendoor naar het toilet is geweest dan 

gebruiken ze bij binnenkomst de handgel.  

 De leerlingen starten altijd in hun mentor lokaal.  

 Als leerlingen persoonlijke beschermingsmiddelen willen dragen dan is 

dit toegestaan. 



 

 

 

Het gebouw: 

 Per gang is er 1 dames en een heren toilet beschikbaar, de rest is 

afgesloten. 

 Ieder lokaal heeft een handgel, een oppervlakte spray (rode fles) en de 

nodige papieren handdoekjes. Er is in voldoende mate navul materiaal 

aanwezig.   

 Kent een drietal looproutes! 

 Het koffieapparaat wordt zoveel als mogelijk bedient door een persoon, 

koffie en thee afgifte! Na 2 juni wordt het rond gebracht. 

 Bij het koffiezetapparaat en de printers (Ilse, stage lokaal en 

administratie) liggen natte schoonmaakdoekjes die je vooraf gebruikt 

en er staat een vuilnisbak. De overig printers worden niet gebruikt.  

 Ventileer na iedere shift het lokaal. 

 

Medewerkers: 

 Komen binnen en gebruiken de handgel. 

 Houden 1 ½ meter afstand. Voorbeeld functie!! 

 Koffie zet apparaat, zie boven.  

 Mentoren begeleiden de leerlingen in voorkomende gevallen naar de 

praktijkvakken. 

 Per toiletblok is er een hygiëne medewerker, die zorgt ervoor dat er 

iedere pauze even wordt schoongemaakt.  

 Briefing om 08.30 uur – debriefing om 15.15 uur (dan naar huis tenzij 

anders afgesproken) 

 

Rooster: 

 Opzet is dat het zwaartepunt ligt bij praktijkvakken, bij voorkeur 

gegeven door de vakleerkracht en/of de mentor. 

 Lesblokken: 

o 09.00 uur – 10.30 uur 

o 11.15 uur – 12.45 uur 

o 13.30 uur – 15.00 uur 

 Leerlingen zijn iedere dag 90 minuten op school voor: een (praktijk)les, 

een coach gesprek of voor extra ondersteuning bij het afstandsleren.  

 Het afstandsleren gaat gewoon door maar kan nu beter begeleid en 

gecontroleerd worden en daarnaast kan de intensiteit ook wat 

afnemen.  



 Er moet nog geïnventariseerd worden welke praktijkvakken gegeven 

kunnen worden op de verschillende locaties.  

 Manon zorgt dat er een beknopte notitie ligt die je kan ondersteunen 

bij de start.  

 

 

 


