CORONAPROTOCOL
ICCLR Onderwijs
4 – 5 jaar


Het betreden
van de
moskee







Gedurende
de lessen




Ouders geven hun kinderen af bij
de vrouweningang en mogen het
gebouw niet betreden.
Schoenen van de kinderen worden
in de hal in het rek geplaatst.
Handen desinfecteren
Direct plaatsnemen in het lokaal

Les wordt vijf minuten voor het
einde van de lestijd afgerond
Docent begeleidt de leerlingen
naar beneden
Gedurende de pauzes mogen
kinderen onderling spelen.













Het verlaten
van de
moskee





13 – 17 jaar

6 – 12 jaar

Ophalen van kinderen bij de
vrouweningang.
Ouders dienen buiten te wachten.
Houd tijdens het wachten de
richtlijnen van het RIVM in acht.





Kind(eren) worden afgezet bij de
hoofdingang
Ouders mogen het gebouw niet
betreden.
Schoenen in de schoenenkast op de
2e verdieping.
Sokken aan of mee i.v.m. gebed
Handen desinfecteren
Direct plaatsnemen in het lokaal



Gebedskleed en sokken verplicht
tijdens het gebed.
Gedurende de pauzes mogen de
kinderen onderling spelen.
Les wordt vijf minuten voor het
einde van de lestijd afgerond
Na de laatste les worden de
stoelen op de tafels zijn gezet.
Docent begeleidt de leerlingen
naar beneden




Ophalen van de kinderen bij de
hoofdingang
Ouders dienen buiten te wachten.
Houd tijdens het wachten de
richtlijnen van het RIVM in acht.
















Kind(eren) worden afgezet bij de
hoofdingang
Ouders mogen het gebouw niet
betreden.
Mondkapje verplicht in het
gebouw, niet gedurende de les.
Schoenen in tas mee naar de klas.
Sokken aan of mee i.v.m. gebed
Handen desinfecteren
Direct plaatsnemen in het lokaal
Afstand tot de docent is min 1,5m
Les wordt vijf minuten voor het
einde van de lestijd afgerond
Pauzes vinden in de klas plaats
Gebedskleed en sokken verplicht
tijdens het gebed
Na de laatste les worden de
stoelen op de tafels zijn gezet.
Docent begeleid de leerlingen
naar beneden
Ophalen van de kinderen bij de
hoofdingang
Ouders dienen buiten te wachten.
Houd tijdens het wachten de
richtlijnen van het RIVM in acht.

Volwassenen
















Toiletten en wudu
voorzieningen zijn
beschikbaar

Houd 1,5m afstand tot
elkaar

Ingang via de mannen -of
vrouweningang.
Schoenen in tas mee naar de klas.
Mondkapje verplicht in het
gebouw, niet gedurende de les.
Direct plaatsnemen in het lokaal
op 1,5m van elkaar.
Niet meer dan 15 cursisten per
lokaal
Afstand tot elkaar en docent is min
1,5m
Gebedskleed en sokken verplicht
tijdens het gebed
Les wordt vijf minuten voor het
einde van de lestijd afgerond
Na de laatste les worden
tafels en stoelen schoongemaakt en de stoelen op de
tafels zijn gezet.
Houd bij het verlaten van het
gebouw rekening met 1,5
meter afstand tot elkaar
Voorkom drukte in de gang en
bij de uitgang.
Mondkapje verplicht.

Oudergesprekken vinden
online of telefonisch
plaats
Niezen, keelpijn,
hoesten of verhoging,
blijf dan thuis en laat
je testen

Hoest en nies in
Geen
de binnenkant
handen
schudden van je elleboog

Blijf niet hangen
rondom de
moskee
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