
Leerlingen Pro College krijgen oranje polsbandjes: ‘Omarm de 
afstand’ 

NIJMEGEN - Alle 650 medewerkers en leerlingen van het Pro College in Nijmegen 
krijgen een oranje polsbandje van de school waarop staat ‘omarm de afstand’. Door 
het bandje te dragen herinneren ze elkaar eraan om anderhalve meter afstand te 
houden. 

[artikel overgenomen uit De Gelderlander]


,,We vinden het belangrijk dat leerlingen er continu op geattendeerd worden dat 
anderhalve meter de norm is. Dit is daarvoor een mooie, vriendelijke manier", zegt 
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Joris Jan Voermans met het oranje polsbandje. © Gerard Verschooten
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bestuurder Eric Bouwens van het Pro College, dat praktijkonderwijs biedt in Nijmegen, 
Wijchen, Boxmeer en Bemmel. ,,Het wordt een heel grote uitdaging om dat vanaf 
volgende week te handhaven.”


Schoolregels 
De anderhalve meterregel wordt onderdeel van de andere schoolregels, zegt 
Bouwens. Dat betekent dat wie zich er niet aan houdt, net als anders een time-out, 
waarschuwing of schorsing kan krijgen. 


,,Leerlingen die zich er echt niet aan willen of kunnen houden, krijgen onderwijs op 
afstand, zoals ze dat nu allemaal krijgen. Het is een scenario waar we rekening mee 
houden.”

Mogelijk helpen de polsbandjes om het niet zo ver te laten komen. Zodra ze volgende 
week voor het eerst op school komen, krijgen ze een exemplaar. Medewerkers krijgen de 
bandjes deze week al.


Houvast  
De polsbandjes zijn bedacht door Joris Jan Voermans uit Nijmegen en Marieke 
Hanekamp uit Lent. Sinds deze maand verkopen ze de bandjes. Behalve het Pro College 
kochten vierhonderd mensen er een. ,,Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid 
voelen zich gesteund en gezien door de actie. Het polsbandje biedt ze houvast als ze 
naar buiten gaan.”


Voorlopig blijven ze de polsbandjes verkopen. ,,Juist nu de coronamaatregelen zijn 
versoepeld en mensen meer naar buiten gaan, kunnen de polsbandjes nuttig zijn.”
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