
Richtlijnen i.v.m. corona bij fysieke auteursbezoeken aan scholen  
  

Scholen stellen hun eigen coronaprotocollen op voor een veilige ontvangst van 

bezoekers, waaronder auteurs. De beslissing om een bezoek wel of niet door te laten 

gaan is aan de organiserende partij en de auteur. Blijf daarom met elkaar in overleg, ook 

over de mogelijkheden om een bezoek eventueel online te laten plaatsvinden.  

 

De Schrijverscentrale heeft een aantal praktische richtlijnen op een rijtje gezet voor een 

verantwoord schrijversbezoek:  

 

1. Er worden geen handen geschud;  

2. Leerlingen en leerkrachten die ziek zijn en/of koorts hebben, kunnen het bezoek niet 

bijwonen;   

3. Leerlingen (ook van 12 jaar en jonger) en leerkrachten houden ten allen tijde 1,5 

meter afstand van de auteur;  

4. De school brengt de auteur van tevoren op de hoogte van een eventuele looproute 

voor externe bezoekers / gastsprekers;  

5. De school laat de auteur weten welke ingang moet worden gebruikt (eventueel met 

plattegrond) en of hij of zij bij die ingang wordt opgehaald of zelf de looproute moet 

vinden;  

6. Mondkapjes worden gedragen volgens de geldende regels voor de betreffende 

onderwijsinstelling. De auteur neemt zelf een mondkapje en desinfectiegel mee en 

wast de handen voor en na het bezoek;  

7. Als de auteur gebruik moet maken van een computer om een PowerPoint of andere 

presentatie te laten zien, worden het toetsenbord en de muis door de locatie voor en 

na het gebruik gedesinfecteerd;  

8. Er wordt alleen gesigneerd als dat veilig en op 1,5 meter afstand kan worden gedaan, 

bijvoorbeeld aan een tafel die minimaal 1,5 meter diep is of met een spatscherm 

tussen de auteur en leerling/leerkracht. Bij voorkeur staat de naam van de leerling op 

een post-it op het te signeren boek;  

9. De school laat de auteur weten of er een pauzeruimte beschikbaar is en onder welke 

voorwaarden en of de auteur een eigen lunch of thermoskan moet meenemen;  

10. De school deelt deze maatregelen met alle betrokkenen.  

  

 


