
We moeten met elkaar zoeken naar het nieuwe normaal in de 1,5 meter 
samenleving. Dat is wat Minister President Rutte ons begin april meegaf in zijn 
toespraak. Op de werkvloer zullen we daar dus rekening mee moeten houden. En 
dat is in sommige sectoren makkelijker dan in andere.

Specifiek voor het onderwijs hebben we een checklist gemaakt die gaat helpen bij 
het langslopen van de puntendie van belang zijn om goed voorbereid te zijn op het 
moment dat de school straks weer open gaat!Het is een algemene checklist die die 
nog toegespitst moet worden om er een concreet plan voor te kunnen maken. 

Omdat elke school en elke ruimte anders is en niet voor elk probleem een 
eenduidige oplossing te vinden is, blij! het maatwerk om het best passende te 
vinden voor jouw school.

Een op maat gesneden plan voor jouw school nodig? Met daarbij een objectief
advies en concrete invulling zodat jouw school weer snel en veilig open kan? Neem
contact met ons op, wij helpen u graag.

B E K I J K  D E  C H E C K L I S T  O P  D E  V O LG E N D E  PA G I N A

Direct spreken met iemand
van Happy Spaces?

088 - 203 32 00

hello@happyspaces.nl

Het “nieuwe normaal”
op school

C H E C K L I S T :



Communiceer over de maatregelen
• Wie moet je waarover informeren? 
• Welke communicatiemiddelen zet je (al) in? 
• Instructies op een flyer uitdelen
• Vraag om feedback en ideeën 
• Herhaal voor de zekerheid

Definieer de doelgroep / Bepaal de behoe!e
• Scholier:  informeren en wijzen op de regels 
• Medewerker: (leraar / kantoor)  creëer een veilige plek
• Bezoeker:  informeren over de richtlijnen die voor hem/haar gelden

Zet hygiëne op nr. 1 
• Zet hygiëne op de eerste plaats(bijv. door hygiëne stations)
• Instrueer de mensen en herhaal deze instructies
• Deel evt. desinfectie doekjes (corona-proof) 

Creëer afstand en/of zorg voor afscherming 
• Sluit plekken af waar het niet lukt of kan om afstand te houden en maak 

duidelijk dat deze ruimte is afgesloten
• Voer eenrichtingsverkeer in waar dat noodzakelijk aan de hand van 

signalering op vloer, wand of palen
• Beoordeel wat past en goed werkt bij de verblijfplekken
• Afstand (bijv. ruimte tussen schoolbanken)
• Afscherming (bijv. transparante schermen)  

Creëer goede doorstroming en pas slimme routing toe
• Pas roostering er op aan om te grote groepen te vermijden in de school
• Beoordeel welke route leidt tot de minste filevorming en pas waar nodig 

éénrichtingsverkeer toe (denk aan signalering op vloer, wand of paal)
• Denk na over de optie om de entree van scholieren begeleid te laten plaatsvinden 

(medewerker veiligheid en hygiëne / conciërge / beveiliger)
• Instructies kunnen hier worden uitgedeeld en vragen beantwoord. Signalering 

bij de entree is essentieel!

Blijf dagelijks monitoren 
• Wat gaat goed  uitbreiden
• Wat gaat nog niet goed  aanscherpen
• Waar ontstaat mogelijk chaos  rust brengen

Waar moeten we
op te letten? 

C H E C K L I S T :

088 - 203 32 00
hello@happyspaces.nl


