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Protocol hygiëne en veiligheid 
Stuka Huiswerkbegeleiding 

Ons beleid is conform de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent voor de werkwijze van Stuka: 

Algemeen 
● We houden anderhalve meter afstand, behalve tussen leerlingen onderling. 
● We dragen allen mondkapjes op De Burcht behalve als we aan onze tafel zitten. De zitplaatsen, ook 

voor de leerlingen, zijn minimaal 1.5 meter uit elkaar geplaatst. 
● We schudden geen handen. We hoesten en niezen in onze elleboog. 
● We wassen onze handen goed (ten minste 20 seconden). In ieder geval bij binnenkomst op De Burcht 

en na een toiletbezoek. Desinfecterende gel en mondkapjes zijn aanwezig bij de ingang van De Burcht. 
● Op de toiletten gebruiken we water en zeep. Er zijn papieren handdoekjes beschikbaar. 
● De ruimtes worden vooraf schoongemaakt. Reinigingsdoekjes zijn aanwezig waarmee leerlingen de 

wc-bril kunnen schoonmaken als ze naar het toilet gaan. Een prullenbak is aanwezig om 
reinigingsdoekjes en papieren handdoekjes in te doen. 

● Begeleiding vindt zo veel mogelijk online plaats ook op De Burcht. Als online begeleiding niet mogelijk 
is, kan directe begeleiding plaatsvinden, maar alleen via spatschermen. 

Bij klachten of ziekte 

● Een begeleider/leerling met de volgende klachten blijft thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 
ademen, benauwdheid en koorts boven 38°C. Als een begeleider/leerling gedurende de tijd op de 
Burcht ziek wordt, gaat de begeleider/leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden dan 
naar huis gestuurd. 

● Een begeleider/leerling die klachten heeft, moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de 
symptomen, en uitzieken. De begeleider/leerling mag pas weer naar Stuka als hij/zij na deze 7 dagen 
ook 24 uur geen klachten meer heeft. En als je positief getest bent moet je 24 uur klachtenvrij zijn en 
dan nog 14 dagen thuis blijven. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels. Als iemand in het huishouden van 
de begeleider/leerling koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft hij/zij ook thuis. 

● Als iemand in het huishouden van de begeleider/leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 
14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunnen worden). De begeleider/leerling kan weer naar Stuka als iedereen in het 
huishouden 24 uur klachtenvrij is. Zie ook: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 

Bij binnenkomst 

● Leerlingen worden bij aankomst op De Burcht binnengelaten door een begeleider. Deze controleert de 
inschrijving van de leerling en registreert de aanwezigheid. Ouders/voogd van de leerlingen mogen 
slechts voor aanmelding De Burcht in en niet in de studieruimtes van de leerlingen. 

● Bij de ingang van de Burcht hangen duidelijk posters met de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. Deze 
zijn ook op de website van Stuka te vinden. 

● Leerlingen en begeleiders wassen bij het binnenkomen hun handen en doen een mondkapje op. 
● We houden een maximum aantal leerlingen aan. We sturen eventueel leerlingen naar huis als de 

maximale groepsgrootte bereikt is. Deze kunnen dan thuis online begeleiding ontvangen. 
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In de studieruimtes 

● De werkplekken ook voor leerlingen staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Leermiddelen 
zullen door docenten gereinigd worden.  In elke studieruimte zijn doekjes en allesreiniger aanwezig om 
dat te doen. 

● Begeleiding zullen wij op locatie online aanbieden. De begeleiders kunnen dan via de telefoon, laptop 
of tablet met de leerling op De Burcht contact maken en instructies geven. 

● Op locatie zal zo min mogelijk directe begeleiding gegeven worden. Mocht dit nodig zijn, zijn er 
voorzieningen getroffen zoals spatschermen tussen de begeleider en leerling.  

● De ramen van de studieruimtes zullen zoveel mogelijk opengezet worden om de ruimtes te luchten. 
● Op de gangen wordt alleen gelopen als dat echt nodig is (bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan). 

Leerlingen mogen niet van de ene naar de andere studieruimte lopen. In principe blijven de leerlingen 
in de studieruimte gedurende de tijd dat ze in de Burcht zijn. De leerlingen moeten aan de begeleider 
aangeven als ze willen vertrekken. Of het toilet vrij is zal aangegeven worden door middel van een 
bord dat de leerlingen zelf kunnen bedienen.  

● Er kan slecht 1 leerling aan een tafel zitten 
● Eten is niet toegestaan. Drinken mag wel, uit een van huis meegenomen fles of bidon. 

Schoonmaken 
● Stuka zal er zorg voor dragen dat er gestart wordt met een schone ruimte. 
● De tafels en stoelen zullen bij gebruik door verschillende leerlingen tussentijds schoongemaakt 

worden. 

RIVM en VO raad 
● https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 
● https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/003/original/Protocol_Volledig_openen

_VO.pdf?1600264967 
● Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de richtlijnen van de RIVM, dan passen we ons protocol daarop 

aan. 
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