
Veiligheidsplan Colegio Arubano 
 

1.  Voorzorgsmaatregelen en acties bij aankomst en vertrek van de leerlingen  
 Emmalocatie: Er is 1 ingang en uitgang (grote poort vooraan, Shakespearestraat). 

 Vondellaan: Er is 1 ingang en 1 uitgang (beide aan de voorkant, Vondellaan)  

 Leerlingen blijven op 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Leerlingen krijgen bij de ingang van het schoolterrein, desinfecterende handgel. 

 Leerlingen dragen verplicht een mondkapje en of face-shield.  

 De temperatuur van de leerling kan gecontroleerd worden.  

 De bewaker wijst de leerling welk looproute te bewandelen, afhankelijk van het lokaal 
waar de eerste les wordt gevolgd. (zie plattegrond) 

 Om samenscholing van leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen zijn er aan de kant van 
de Vondellaan 3 looproutes. (zie plattegrond) 
Route 1: achter SMW lokaal richting de trailers, Expressie lokalen en lokalen 55 t/m 66, 
Route 2: via het hek tussen SMOA-kantoor en lokaal 11 naar de lokalen bij Plaza Pa Jos 
Route 3: via de hal naar lokaal 51-54 en 76 t/m 78.  

 Leerlingen blijven in de pauze in het lokaal waar ze de laatste les voor de pauze hebben 
genoten. Mogelijke lokaalwisseling gebeurt pas als de eerste bel aan het einde van de 
pauze is gegaan. 

 Leerlingen brengen eten en drinken mee vanuit huis. De kantine blijft dicht. 

 Bij aankomst van de leerlingen gaan de leerlingen direct naar hun lokaal. 

 Bij vrijstelling of vrije uren zijn de leerlingen verplicht om op het schoolterrein te blijven 
en behouden ze 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Leerlingen worden na hun laatste les meteen van school opgehaald. 
 

2. In het lokaal 

 Leerlingen blijven zoveel mogelijk in een vast lokaal. 

 Docenten en leerlingen dragen een faceshield en/of mondkapje. 

 Leerlingen mogen tussen de lessen door het mondkapje even weghalen. 

 Leerlingen en docenten maken bij binnenkomst van het lokaal hun eigen tafel en stoel 
schoon met reinigingsdoekjes. 

 Schoonmaakzeep en papieren handdoekjes zijn aan de ingang van het lokaal te vinden.  

 Docenten en leerlingen en leerlingen onderling houden 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 De lokalen zullen in toetsopstelling worden ingericht om zo makkelijker de onderlinge 
afstand van 1,5 meter te garanderen. 

 Er vindt onderling geen fysiek contact plaats. 

 Leerlingen mogen niets van elkaar lenen. 

 Leerlingen blijven op hun plek en de docenten blijven voorin de klas. 

 Leerlingen en docenten zorgen ervoor dat de lokalen netjes achter worden gelaten. 

 De lokalen worden tijden de leswisseling gelucht door de deur open te zetten. Tijdens 
de pauze worden de lokalen gelucht door ramen en deuren tien minuten open te 
zetten. 



 Na afloop van de lessen worden alle ramen en deuren opengezet. 

 Aan het einde van de dag worden de leslokalen gereinigd. 

 Leerlingen en docenten wassen hun handen meerdere keren per dag voor tenminste 20 
seconden en/of gebruiken handgel. (bij de binnenkomst lokaal, na toiletbezoek etc.) 

 Hoesten en niezen gebeurt in onze elleboog. 
  



Bijlage: Plattegrond locatie Vondellaan 
  



Bijlage: Plattegrond Emmalocatie 
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