
Protocol Uitvoering Corona maatregelen op het Haga Lyceum 
Ingangsdatum 14 januari 2021.  
 
Uitgangspunten  
Het Haga Lyceum doet er alles aan om het onderwijs in deze Lock-down periode zo goed als 
mogelijk door te laten gaan. Dat geldt zowel voor de online lessen als voor de fysieke lessen 
voor de eindexamenklas 4 mavo (regulier rooster), voor de voor-examenklassen 3 mavo en 4 
havo en 4 vwo (2 dagen fysieke lessen op school). Daarnaast hebben enkele leerlingen 
vanwege bijzondere omstandigheden het recht om naar school te komen en in de 
opvangklas hun lessen online te volgen. Dit laatste kan alleen op voordracht van de mentor 
en na toestemming van de zorgcoördinator Mevrouw Saglam.  
 
We kunnen het onderwijs alleen door laten gaan als we met elkaar zorgen voor het 
nakomen van de afspraken om de risico’s van besmetting te minimaliseren. Onderwijs door 
laten gaan is belangrijk, maar niet ten koste van de gezondheid van medewerkers en/of 
leerlingen. De verlening van de Lock down geeft het voortgezet onderwijs een extra opgave: 
handhaving van de 1.5 meter in de klassen en vrije ruimtes. Daarnaast is er de verplichting 
om een mondkapje te dragen. Behalve als je op je eigen plek in de klas of een werkplek zit.  
 
De Lock down en maatregelen zijn voor iedereen moeilijk en voor leerlingen in deze leeftijd 
helemaal. We zijn onderwijsmensen en willen leerlingen helpen en kansen geven om de 
lessen zo goed mogelijk te blijven volgen. We zijn niet uit op straf en het opleggen van 
sancties, handhaven is niet onze primaire taak. Toch ontkomen we er nu niet aan streng te 
zijn. Willen we de maatregelen uitvoeren dat moet iedereen, elke volwassenen en elke 
leerling zich houden aan de onderstaande regels. We spreken leerlingen en elkaar aan op 
het naleven ervan. Als aan een waarschuwing geen gehoor wordt gegeven, zijn wij echter 
genoodzaakt om diegene de toegang tot de school te ontzeggen. Onderwijs is belangrijk, 
maar zonder gezondheid; geen onderwijs. Een uitbraak van het virus moeten we 
voorkomen. Dat zijn we aan elkaar, onze leerlingen, ouders, medewerkers, vrijwilligers en de 
samenleving verplicht.  
 
Regels:  

1. Iedereen draagt een mondkapje bij binnenkomst van de school en bij het lopen over 
de gangen. Het mondkapje wordt ook echt opgedaan, niet onder de kin maar over 
mond en neus.  

2. Leerlingen zitten in de klas op 1.5 meter afstand en op de plek die de docent ze wijst. 
De klassen zijn zo ingericht dat alle tafels uit elkaar staan.  

3. Leerlingen volgen ten alle tijden de aanwijzingen van de medewerkers, dus 
conciërges, receptioniste, ander ondersteunend/leidinggevend personeel, 
vrijwilligers en  docenten op.  

4. Op school blijven bestaande regels van kracht met betrekking tot kleding, gedrag, 
gebed en telefoons.  
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