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GRAAG MET U MEE!



Lesgeven in een COVID-19 proof omgeving

Naar aanleidingen van de persconferentie van 6 mei 2020 heeft de regering besloten om 1 juni 2020 de middelbare scholen weer te openen. 

Dit zal aanpassingen van de docenten, leerlingen maar ook van de inrichting van uw school vragen om een COVID-19 proof school te maken. 

Hierin denkt Heutink graag met u mee. In deze presentatie hebben wij voor u een aantal voorbeeldlokalen gemaakt waarbij wij gekeken 

hebben naar de maatregelen die u zou kunnen nemen om uw school COVID-19 proof te maken.

Uiteraard kunnen wij ook met u meedenken over de andere ruimtes binnen uw school (aula, personeelskamer, leerplein en studieruimte). 

Denk bijvoorbeeld aan de routing binnen uw school. Hoe loop ik zo goed mogelijk door mijn school? Hoeveel leerlingen kunnen maximaal 

gebruik maken van de aula? En welke maatregelen uw moet nemen? 

Aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op, om deze vraagstukken samen te behandelen. Heutink denkt graag met u mee!



Het Basis Lokaal:

In het Basis Lokaal hebben wij als uitgangspunt genomen, 

de inrichting voor COVID - 19 proof, met als doel de in-

richting zoveel mogelijk intact te laten. 

Om dit te behouden doen wij het volgende advies: 

• Hygiëne Stop display: 

Desinfectie / handen wassen is bij het betreden van het 

lokaal een eis. Hierom hebben wij bij de entree wij een 

Hygiëne Stop display geplaatst. Deze is tweezijdig te 

gebruiken;

• Docentenplek: 

Is voorzien van een plexiglas scherm op het bureau; 

• Docentenplek: 

Haaks op het bureau hebben wij een verrijdbaar 

scherm geplaatst, zodat de docent altijd beschermt zit 

mocht een leerling de docent benaderen;

• Routing: 

In het lokaal hebben wij tussen de leerlingsets, waar 

leerlingen binnen de 1,5 meter zitten, hangende plexi-

glas schermen toegepast.  

Op deze manier worden de plekken voor de  

leerlingen COVID - 19 proof;

• Vloerstickers: 

Om te voorkomen, dat er bij binnenkomst en verlaten 

van het lokaal een opstopping ontstaat.  

Hebben wij op de vloer van het lokaal vloerstickers ge-

plaatst. Dit hebben wij op 2 plekken gedaan, zodat er 

op gepaste afstand even gewacht kan worden. 

Met bovenstaande toevoegingen is het lokaal geschikt 

voor 15 leerlingen.
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Lokaal met 12 plekken voor 
leeringen:

In dit lokaal hebben wij als uitgangspunt genomen, de 

inrichting voor COVID - 19 proof, met als doel om zoveel 

mogelijk plekken te creëren, zonder al te veel plexiglas. 

Om dit te realiseren geven wij het volgende advies: 

• Hygiëne Stop display: 

Desinfectie / handen wassen is bij het betreden van  

het lokaal een eis. Hierom hebben wij bij de entree wij 

een Hygiëne Stop display geplaatst. 

Deze is tweezijdig te gebruiken:

• Docentenplek: 

Is voorzien van een plexiglas scherm op het bureau; 

• Docentenplek: 

Haaks op het bureau hebben wij een verplaatsbaar 

scherm geplaatst, zodat de docent altijd beschermt zit 

mocht een leerling de docent benaderen;

• Leerlingenset: 

Door minder leerlingensets te plaatsen krijgt u meer 

loopruimte tussen de leerlingenplekken;

• Routing:  

Door een accent op de vloer aan te brengen. In de 

vorm van tape waar 1,5 meter op gedrukt staat, kunt  

u de looproute op een veilige manier waarborgen;

• Vloerstickers: 

Om te voorkomen, dat er bij binnenkomst en verlaten 

van het lokaal een opstopping ontstaat.  

Hebben wij op de vloer van het lokaal vloerstickers  

geplaatst. Dit hebben wij op 2 plekken gedaan, zodat 

er op gepaste afstand even gewacht kan worden. 

Met bovenstaande aanpassingen is het lokaal geschikt 

voor 12 leerlingen.
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Lokaal in Groepsopstelling:

In dit lokaal hebben wij als uitgangspunt genomen, de 

inrichting voor COVID - 19 proof, met als doel om zoveel 

mogelijk plekken voor de leerlingen te creëren.  

Om dit te realiseren geven wij het volgende advies: 

• Hygiëne Stop display: 

Desinfectie / handen wassen is bij het betreden van het 

lokaal een eis. Hierom hebben wij bij de entree wij een 

Hygiëne Stop display geplaatst.  

Deze is tweezijdig te gebruiken;

• Docentenplek: 

Is voorzien van een plexiglas scherm op het bureau; 

• Leerlingenset: 

Door de leerlingenset in groepjes te plaatsen krijg je 

meer loopruimte en bewegingsvrijheid; 

• Leerlingenset: 

Net als het bij de docentenwerkplek hebben wij plexi-

glas schemen tussen de leerlingenset geplaatst; 

• Routing: 

Door pijlen op de vloer aan te brengen waarborg je de 

routing binnen het lokaal;

• Vloerstickers: 

Om te voorkomen, dat er bij binnenkomst en verlaten 

van het lokaal een opstopping ontstaat. 

Hebben wij op de vloer van het lokaal vloerstickers  

geplaatst. Dit hebben wij op 2 plekken gedaan, zodat 

er op gepaste afstand even gewacht kan worden.

Met bovenstaande aanpassingen is het lokaal geschikt 

voor 20 leerlingen.
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Flexibel door de hele school: 

In onze laatste optie hebben wij als uitgangspunt geno-

men, de inrichting voor COVID - 19 proof, met als doel 

de leerling toch ook meer vrijheid tot bewegen binnen de 

school te geven.  

Om dit te realiseren geven wij het volgende advies: 

• Hygiëne Stop display: 

Desinfectie / handen wassen is bij het betreden van het 

lokaal een eis. Hierom hebben wij bij de entree wij een 

Hygiëne Stop display geplaatst.  

Deze is tweezijdig te gebruiken;

• Docentenplek: 

Is voorzien van een plexiglas scherm op het bureau; 

• Leerlingenset: 

De leerlingtafel hebben wij vervangen voor een 

Z-TOOL. Dit is een schrijfplateau, die draagbaar is. 

Bij binnenkomst van de school, kan de leerling een 

Z-TOOL pakken, waarmee hij / zij hem meeneemt naar 

de betreffende ruimte. Bijvoorbeeld naar een lokaal of  

leerplein, om de les te volgen. 

Door de hele dag de Z-TOOL bij zich te dragen kan de 

leerling overal werken en worden de ruimtes flexibeler. 

Hygiëne is dan ook minder vaak aan de orde, omdat 

het gedurende dag het eigendom is van de leerling; 

• Vloerstickers: 

Om te voorkomen, dat er bij binnenkomst en verlaten 

van het lokaal een opstopping ontstaat.  

Hebben wij op de vloer van het lokaal vloerstickers ge-

plaatst. Dit hebben wij op 2 plekken gedaan, zodat er 

op gepaste afstand even gewacht kan worden. 

Met bovenstaande aanpassingen is het lokaal geschikt 

voor 13 leerlingen.
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Wij hopen u geïnspireerd  te hebben met onze ideeën over COVID-19 proof lesgeven. 
Bij vragen, aarzel niet en neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Nijverheidsstraat 45 
Postbus 242
7460 AE Rijssen 

T   +31 548 5366 66
W  www.heutinkvoorgezet.nl
E   info@heutink.nl


