Update 28-11-2021

De Kleine Tiki in tijden van Covid-19
Even wat puntjes op een rijtje om er met elkaar veilige en fijne lesdagen van te maken!
Wat neem je mee naar een lesdag?
o
o

Een mondkapje (deze draag je wanneer je je verplaatst door de lesruimte/de gang)
En verder zoals altijd pen en papier, lunch en veel zin in de lesdag!

Aankomst op onze locatie in Breda
o
o
o
o
o
o

De lesdag start om 10.15 uur, je bent welkom vanaf 9:45 uur.
Volg op het terras de pijlen naar jouw lesruimte.
De ingang van de lesruimte is de nooddeur aan de zijkant van het gebouw.
Als je de pijlen op het terras volgt, kom je via een paadje door het groen langs de
zijkant van het pand bij je lesruimte uit. Klop op de nooddeur of op het raam als de deur gesloten is.
Desinfecteer bij binnenkomst je handen via de desinfectiezuil.
Draag bij binnenkomst en als je door de ruimte loopt een mondkapje.

Hoe & wat tijdens een lesdag
o
o

o
o

o
o

Je komt binnen via de nooddeur, en je gaat weer naar buiten via de voordeur.
Er is extra aandacht voor het schoonmaken van de tafels, keukens, deurklinken en de toiletruimtes.
Indien je het prettig vindt om je eigen tafel/stoel/kunstzinnig materiaal vooraf extra te reinigen dan is
dat helemaal goed natuurlijk.
Draag een mondkapje wanneer je je verplaatst, dit hoeft niet als je op je plek bent.
Tijdens de lesdagen is er extra aandacht voor het ventileren van de lesruimte. De ramen zullen extra
open gezet worden, evenals de nooddeur. Neem bij kouder weer dus vooral een extra dik vest en/of
sjaal mee.
Tijdens ieder pauze is er extra aandacht voor het luchten van de ruimte.
Er kunnen maximaal twee mensen tegelijk in de toiletruimte aanwezig zijn.

Wanneer blijf je thuis?
o

o

Heb je klachten die mogelijk op corona kunnen wijzen? Blijf dan thuis en kom niet naar de lesdag.
Dit betekent dus dat je ook bij lichte klachten (zoals verkoudheid, keelpijn of hoesten) nu niet aan
een lesdag kunt deelnemen. We rekenen op ieders eigen verantwoordelijkheid in deze.
Kun of mag je niet naar een lesdag komen? Geef jouw afwezigheid door via een medestudent.
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In en om het gebouw gelden natuurlijk de volgende basisregels (volgens de richtlijnen van het RIVM)
o
o
o
o
o
o
o

Was je handen zeer regelmatig en goed.
Draag een mondkapje wanneer je je door de ruimte verplaatst.
Blijf dichtbij jezelf, maar op anderhalve meter afstand van anderen.
Begroet elkaar vriendelijk, maar schudt geen handen.
Hoest of nies in je elleboog.
Gebruik papieren doekjes voor je neus en het afdrogen van je handen.
Tot slot is er het dringende advies vanuit de overheid om een zelftest uit te voeren als je
onderwijsinstellingen bezoekt. Er vindt geen controle plaats, maar we stellen het op prijs als je dit
vooraf thuis wilt doen.

Foto’s van de inrichting sinds de komst van het coronavirus vindt je op de volgende pagina’s.
Heb je vragen over dit protocol?
Neem gerust contact op met Milo Hoefsloot via milo@dekleinetiki.nl.
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Indeling lokaal ‘Weide’ (lesruimte rechts)

Indeling lokaal ‘Water’ (lesruimte rechtdoor)

