Maatregelen en gedragsregels
Op woensdag 19 augustus zijn we het nieuwe schooljaar weer gestart met de lessen op
school. We doen dit op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM en de
adviezen van de VO-raad, aangevuld met regels op basis van de specifieke situatie op
Het Amsterdams Lyceum.
Hieronder vind je de gedragsregels om alles verantwoord en veilig te laten verlopen.


Blijf thuis bij klachten en laat je testen
o Coronaklachten zijn: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk
ademen/benauwdheid, koorts boven 38°C, plotseling verlies van
reuk of smaak.
o Blijf ook thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C
en/of benauwdheidsklachten heeft of na bezoek aan een
risicogebied (10 dagen quarantaine).

 Houd 1,5 meter afstand tot volwassenen
In ieder lokaal is een veilige zone afgeplakt als werkruimte waarbinnen
de docent kan werken.


Was en desinfecteer je handen regelmatig. Stop een flesje
desinfectans in je schooltas.



Draag een mondkapje over neus en mond bij verplaatsing in de school
Zittend in de leslokalen zijn de mondkapjes tijdens de les niet verplicht.

We stellen deze afspraken regelmatig bij als de richtlijnen van de overheid en het
RIVM of de omstandigheden daarom vragen.
Wat is er nog meer veranderd voor de leerlingen?


De kantine is gesloten voor verkoop.
Leerlingen brengen zelf eten en drinken mee.



Leerlingen gaan tijdens alle pauzes naar buiten.
Uitsluitend bij heel slecht weer worden aangepaste afspraken doorgegeven

via de omroep.


Tijdens tussenuren kan een beperkt aantal leerlingen werken in de
kantine op de daarvoor aangegeven werkplekken.



De kluisjes zijn beperkt toegankelijk om drukte te vermijden.
Leerlingen bewaren alle boeken thuis, nemen dagelijks de benodigde boeken
mee en houden deze bij zich. Kluisjes zijn uitsluitend voor gymspullen of
andere zaken die niet vaak worden gebruikt.



Geen spullen in bewaring geven bij de conciërges of in de mediatheek
(helmen, hockeysticks). Deze gaan in het kluisje of blijven thuis.



Leerlingen minimaliseren fysiek contact met elkaar en schreeuwen niet
naar elkaar.



Als een leerling tijdens de lesdag klachten vertoont, wordt deze naar de
afdelingsleider verwezen. De afdelingsleider overlegt met de ouders en
bepaalt of het regelmatig voorkomende bekende klachten zijn (terug naar de
les) of mogelijk coronagerelateerde klachten (naar huis).



Bij het niet naleven van de gedragsregels, wordt de leerling gewaarschuwd en
de ouders worden daarvan op de hoogte gesteld door de afdelingsleider. Bij
herhaling wordt de leerling niet toegelaten tot school.
Hoe bewegen leerlingen zich veilig door de school en in de klas?

Ons schoolgebouw heeft uitstekende ventilatie (klik hier voor meer
informatie) maar beperkte ruimte in de gangen. Voor de veiligheid van
docenten en leerlingen gelden de volgende regels.











Leerlingen betreden het schoolgebouw niet eerder dan 5 minuten voor aanvang
van de lessen en gaan direct naar het lokaal.
Bij verplaatsingen binnen het gebouw draagt iedereen een mondkapje.
Iedereen gaat rechtstreeks via de kortste route naar het nieuwe lokaal, houdt
daarbij rechts en vermijd contact met medeleerlingen zoveel mogelijk.
Leerlingen uit de 4e, 5e en 6e klas verlaten het lokaal 3 minuten voor de bel en
lopen via de kortste weg naar het nieuwe lokaal. Indien het lokaal bezet is,
wachten ze naast het lokaal op de grijze strook in de gang zodat het rode deel
van de gang vrij blijft.
Leerlingen uit de 1e, 2e en 3e klas verlaten het lokaal als de bel gaat en gaan
dan via de kortste weg naar hun nieuwe lokaal. Zodra een lokaal leeg is, gaat
iedereen naar binnen.
De eerste bel na een pauze gaat 5 minuten later, dus om 11.25 uur en om
13.30 uur. Pas na deze bel mogen leerlingen de school weer in en gaan ze
rechtstreeks naar het lokaal.
In ieder lokaal heeft de docent een afgeplakte zone met 1.5 meter tot de
leerlingen. Leerlingen bevinden zich buiten deze zone.



Er zijn geen vaste plaatsen/ plattegronden. Bij binnenkomst gaan leerlingen
direct zitten op de eerste vrije plaats zo ver mogelijk in de rij.
Monitoring en communicatie


De schoolleiding evalueert wekelijks de gang van zaken rondom
corona met de preventiemedewerker en de MR. Op basis hiervan
worden afspraken aangepast en wordt waar nodig actie ondernomen.
 Leerlingen en ouders worden wekelijks via mail geïnformeerd over wijzigingen.
Deze informatie wordt ook gepubliceerd op de website van Het Amsterdams
Lyceum.
 Alle ouders wordt gevraagd bovenstaande instructies indringend door te nemen
met kun kind(eren).
 Vragen? Neem contact op met de afdelingsleider of schoolleiding.

