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Protocol organisatie Accent Avondscholen met betrekking tot Corona-maatregelen.  

In dit protocol wordt stap voor stap beschreven hoe het onderwijs na de zomervakantie vorm zal 

krijgen. We hebben gezocht naar het meest werkbare concept voor zowel cursisten als teamleden. 

Accent Avondschool is voornemens om voor alle lesavonden het volledige cursusprogramma uit te 

gaan voeren. Dit betekent dat we voor zowel de theorievakken alsook de praktijkvakken de lessen 

weer gaan oppakken. Ons uitgangspunt betreft de richtlijnen van CVO-Accent inzake de Corona-

protocollen. De richtlijnen van de zorgaanbieders worden vanzelfsprekend hierin meegenomen. Met 

hen hebben wij regelmatig contact om de actuele situatie door te spreken en indien nodig de 

organisatie bij te stellen. Hieronder wordt omschreven welke specifieke maatregelen getroffen 

worden om de veiligheid van cursisten en teamleden zoveel mogelijk te waarborgen. In het 

algemeen geldt dat fysiek contact en/of een afstand van minder dan 1,5 meter van cursisten en 

teamleden onderling vermeden dient te worden. Er zijn in de regel maximaal 8 cursisten per lokaal. 

Dit aantal is vanzelfsprekend afhankelijk van de ruimte waarin lesgegeven wordt. 

Inhoudelijke maatregelen zullen altijd in afstemming met de GGD, de algemeen directeur en de raad 

van bestuur worden genomen. 

Als vanzelfsprekend nemen wij alle richtlijnen van het RIVM en de GGD in acht: 

➢ Volwassenen en cursisten houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit 
geldt ook voor volwassenen onderling en voor cursisten onderling.  

➢ We wassen onze handen meerdere keren per dag goed.  
➢ Wanneer: in ieder geval bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze 

en na toiletbezoek.  
➢ We schudden geen handen.  
➢ We hoesten en niezen in onze elleboog.  
➢ Cursisten en teamleden met milde klachten als verkoudheid, snotteren, 

hoesten blijven thuis. 
➢ Heeft iemand in het gezin / woonvorm van een cursist of teamlid koorts, dan 

blijft het teamlid of de cursist thuis! 
➢ Cursisten en teamleden die in het buitenland in oranje gebieden op vakantie 

zijn geweest gaan in verplichte thuisquarantaine 
 
De volgende landelijke richtlijnen gelden er als iemand positief getest is op Corona: 

➢ Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 
dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken.  

➢ Het personeelslid/leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 
dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook 
https://lci.rivm.nl/leefregels1 .  

➢ Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling positief getest is 
voor COVID-19, moet hij/zij 10 dagen thuisblijven (in quarantaine). Het 
personeelslid/leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 
24 uur klachtenvrij is.  

➢ Scholen zullen, in overleg met de ouders, naar de mogelijkheden kijken voor 
afstandsonderwijs gedurende de quarantaineperiode.  

 
 
 
 
 
 



Daarnaast voeren wij op de Avondscholen de volgende maatregelen in:  
➢ In de klassen passen wij de anderhalve meter afstand toe. (mondkapjes niet 

verplicht) 
➢ In alle ruimtes behalve de klassen dragen cursisten en teamleden 

mondkapjes. Doel hiervan is om de veiligheid te maximaliseren als cursisten 
en teamleden onverhoopt dichterbij elkaar komen.  

➢ Indien wij vanuit de thuissituatie van cursisten / teamleden vernemen dat 
iemand positief getest is zullen wij passende maatregelen nemen. Op het 
moment van schrijven (eind augustus 2020) wordt, mede in overleg met de 
zorgaanbieders, aan een adequate oplossing gewerkt.  

➢ Teamleden zullen extra aandacht geven aan de hier genoemde hygiëne-
maatregelen. 

 
Wij zullen na de herfstvakantie deze manier van werken evalueren en aanpassingen plegen waar dat 

nodig is. 

Reizen naar school en naar huis 

Cursisten maken deels gebruik van de vervoersdiensten van Trevvel, taxi Munckhoff, taxi Bar en het 

vrijwilligersvervoer vanuit Lansingerland. Enkele cursisten komen met het openbaar vervoer, fiets of 

eigen vervoer. Als bijlage is opgenomen het Corona-protocol van Trevvel. Wij nemen dit als 

algemeen uitgangspunt met betrekking tot de organisatie van het vervoer: 

➢ Iedereen is verplicht een mondkapje te dragen. Hierin zijn geen uitzonderingen mogelijk.  

➢ Om stremming zowel bij aankomst als vertrek te voorkomen, worden cursisten per taxi/bus 

de school in of uit begeleid. Begeleid door de teamleden van de Avondschool zullen 

cursisten, met hun mondkapjes op, klaar staan. Per school zal deze organisatie naar gelang 

de situatie worden uitgevoerd. 

➢ De organisatie Trevvel-Samen verzorgt het zgn groepsvervoer. Cursisten / begeleiders zullen 
tot de herfstvakantie zelf de ritten moeten boeken. Het telefoonnummer hiervoor is  
088-1303030. Na de herfstvakantie zal de Avondschool dit in samenwerking met Trevvel 
Samen organiseren. Voor ziektemeldingen en indien de bus niet op tijd komt kunt u het 
noodnummer bellen: 06-16817158 

 

Pauze 

Cursisten blijven gedurende de gehele avond met hun docent in hun lokaal. Er zal geen gebruik 

worden gemaakt van de kantine als pauzelocatie. Koffie, thee en versnaperingen zullen worden 

rondgebracht in de lokalen, waarbij cursisten e.e.a. kunnen kopen.  

Toiletbezoek 

De reeds genoemde richtlijnen worden hierbij in acht genomen. Desinfecterende middelen zijn 

aanwezig in ieder geval in de klassen.  

 

 

 

 



Start cursusjaar 

Om ook hier de spreiding van cursisten te waarborgen zal de start van de Avondscholen als volgt 

plaatsvinden: 

➢ De aparte inschrijfavond vervalt. 
➢ De lesavonden tijdens de eerste cursusweek fungeren ook als inschrijfmogelijkheid.  
➢ Betaling van cursistenbijdragen dienen per bank plaats te vinden. Contante betaling is niet 

mogelijk.  
het rekeningnummer is NL90 INGB 0004 213438 tnv CVO Accent-Bureau.  
Vermeld hierbij de naam van de cursist. 

➢ Cursisten leveren een vooraf ingevuld inschrijfformulier in bij hun docent. 

➢ De start van de Avondschool is per locatie iets verschillend: 

o Locatie Centrum: maandag 14, dinsdag 15 en donderdag 17 september 

o Locatie Zuid: dinsdag 17 september en dinsdag 22 september 

o Locatie Capelle: dinsdag 15 september 

➢ Vervolgdata: zie bijlage “les- en vakantierooster”. (ook te vinden op de website)  

N.B. In verband met verbouwing van locatie Centrum in de Vijverhofstraat zullen die cursussen 

vanaf de start in september tot aan de Kerstvakantie plaatsvinden op Accent PrO Delfshaven, 

Japarastraat 4 in Rotterdam.  

Wachtlijst 

Indien bij de aanmeldingen blijkt dat het aantal cursisten voor een bepaalde cursus groter is dan de 
veiligheid en de 1,5 meter maatregel zullen wij in overleg een wachtlijst instellen. Een andere 
mogelijkheid is om, ook weer in overleg, cursisten de mogelijkheid te bieden om over te stappen 
naar een andere cursus.  
 

Hygiëne in de school. 

Het team van Accent Avondschool doet, in samenwerking met het schoonmaakbedrijf, er alles aan 
om de hygiënevoorschriften na te leven. Ieder lokaal en ieder kantoor is voorzien van 
desinfecterende middelen. De toiletgroepen worden meerdere malen schoongemaakt.  
Ook zijn er looproutes in de lokalen en in de gangen gemaakt. Dit om ervoor te zorgen dat we de 1,5 
meter afstand tot elkaar zo veel als mogelijk kunnen handhaven. 
 

Tot slot 

Wij gaan er als team van Accent Avondschool van uit dat we de start en het verloop van het 

cursusjaar zo veilig mogelijk vorm kunnen geven. De komende weken zullen ons leren hoe het in de 

praktijk zal gaan uitpakken. Mocht het nodig blijken om aanpassingen te doen in dit protocol zullen 

wij dit met u communiceren. Raadpleeg hiervoor ook onze website www.accentavondschool.nl voor 

de meest actuele informatie. Heeft u vragen en of opmerkingen? Neem contact op met de directie 

van de betreffende locatie. Wij kijken erg uit naar de start van nieuwe cursusjaar en kunnen niet 

wachten om weer aan de slag te gaan met onze cursisten! 

 

  

http://www.accentavondschool.nl/


 

 
Protocol Trevvel Samen per 1 juli 

• Alleen de chauffeur en de passagiers mogen in het voertuig. 

• Rondom het voertuig dient >1,5 meter afstand te worden gehouden. 

• Bij het halen/brengen gaat de chauffeur nergens naar binnen en rijdt z.s.m. weer weg 

• U mag samen reizen mits alle personen tot hetzelfde huishouden behoren. 

• Kamer-tot-kamer-ritten mogen gereden mits geen ritten van/naar zorg- en 

verpleeglocaties. 

• Reizigers stappen zelf in en uit het voertuig en doen zelf de gordel om. De chauffeur mag 

helpen, mits deze een mondkapje draagt. 

• De chauffeur blijft zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van de passagiers en vertelt dit. 

• De wagens zijn voorzien van schermen om afstand te bewaren. 

• De chauffeur draagt een hesje met het verzoek om 1,5 meter afstand te houden. 

• Voor en na iedere rit reinigt de chauffeur het voertuig van binnen. Ook ventileert de 

chauffeur het voertuig. 

• De chauffeur hanteert de RIVM-voorschriften voor persoonlijke hygiëne: hoesten/ 

niezen in elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, handen wassen, etc. 

HYGIËNEMAATREGELEN 

• De chauffeur mag de rolstoel vastmaken. De chauffeur raakt alleen de rolstoel aan en 

hanteert daarbij de voorschriften. De chauffeur blijft zo kort mogelijk bij de passagier, dus 

alleen bij het aan- en loshaken van de rolstoel. 

• Vanaf 1 juli vervoeren wij weer scootmobielen. 

HULP BIEDEN BIJ ROLSTOELVERVOER 

HALEN EN BRENGEN 

> 1,5 METER AFSTAND HOUDEN VAN ELKAAR 

MIN. 1,5 M 
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2 
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5 
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• De chauffeur moet een medisch mondkapje dragen tijdens de rit en bij het helpen. 

• Voor reizigers van Trevvel Samen is het dragen van een niet-medisch mondkapje 

verplicht. De passagier moet zelf het mondkapje verzorgen. 

• Een eventuele begeleider of ouder/verzorger die meerijdt moet een niet-medisch 


