
 

 

 
 
Geachte ouders en leerlingen,  
 
“Onderwijs, elke dag anders”, in coronatijd helemaal.  
U heeft ongetwijfeld gehoord dat vanaf maandag 5 oktober het dringend advies is dat ook in middelbare 
scholen mondkapjes worden gedragen buiten het klaslokaal. 
Vanmorgen hebben we overlegd binnen ons team en het volgende besloten:  
  
1. We nemen het dringende advies over om vanaf komende maandag 5 oktober mondkapjes te gaan 
 dragen binnen het schoolgebouw op de bij punt 2 aangegeven tijden en plaatsen.  
 We gaan niet zover dat we dit willen verplichten, omdat aan verplichten nogal wat haken en ogen 
 zitten, maar we hopen wel dat iedereen het dringend advies opvolgt.  We zullen ook in de gaten 
 houden of leerlingen het dringend advies opvolgen.  
  Omdat het geen verplichting is zal de school geen gratis mondkapjes verstrekken. Iedereen zal ze zelf 
 moeten aanschaffen. Men kan daarbij kiezen voor de kapjes voor eenmalig gebruik die je daarna 
 weggooit of voor de kapjes die je uit kunt wassen en dus vaker kunt gebruiken. Dat laatste heeft 
 vanuit milieuoogpunt natuurlijk de voorkeur. 
 We hebben er begrip voor als het u niet lukt op zo korte termijn mondkapjes aan te schaffen. Daarom  
 zullen we begin volgende week nog even wat opstarttijd incalculeren.  
  
 2. Het advies is om de mondkapjes te dragen buiten het klaslokaal, dus bv ook in de aula en de 
 personeelskamer. Dat vinden we echter niet goed werkbaar omdat er ook gegeten en gedronken wordt 
 in de aula en in de personeelskamer. Daarom kiezen we voor de volgende, ons inziens, simpele en 
 duidelijke regels:  
 * lopen -> mondkapje op 
 * zitten -> mondkapje mag af 
 Voor docenten zien we lesgeven in het lokaal niet als “lopen”. In het lokaal geldt voor docenten dus 
 niet het dringend advies om een mondkapje te dragen. Leerlingen kunnen hun mondkapje af doen 
 zodra ze op hun plaats zitten.   
 
3. Een belangrijke vraag is ook hoe vaak een nieuw mondkapje opgezet moet worden.  
 De puristen geven aan “elke keer nadat het is afgezet”. In een school is dat echter onhaalbaar, omdat 
 een leerling met 7 lesuren op die dag dan minimaal 8 mondkapjes bij zich zou moeten hebben.  
 We zetten er daarom op in dat iedereen elke nieuwe dag een nieuw (of uitgewassen) mondkapje op 
 heeft. 
 
4. Zo komen we dus tot drie vuistregels vanaf maandag 5 oktober die we ook via de roosterborden zullen 
 communiceren:   

➢ Lopen -> mondkapje op 
➢ Zitten -> mondkapje mag af 
➢ Nieuwe dag -> nieuw (of uitgewassen) mondkapje 

 
 Zo houden we het duidelijk en overzichtelijk.  
 
In de hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd,  
 
met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,  
Gijsbert van der Beek 


