
 

 

 
 
Geachte ouders en leerlingen,  
 
U heeft ongetwijfeld gehoord dat er binnenkort een landelijke verplichting komt om mondkapjes te dragen 
in scholen op momenten dat leerlingen lopen.  
Wij zijn daar blij mee, want het maakt een einde aan de huidige situatie waarin sprake was van een 
dringend advies. We merkten namelijk dat slechts een deel van de leerlingen dat dringende advies 
opvolgde. Dit ondanks het bericht dat we op 7 oktober hebben omgeroepen via de intercom waarin we het 
dringende advies hebben onderstreept, ondanks het feit dat we op diverse plaatsen borden hebben 
geplaatst met de oproep een mondkapje te dragen en ondanks het met regelmaat aanspreken van 
leerlingen die bij het lopen geen mondkapje droegen.  
 
Wij maken ons ernstig zorgen over het feit dat behoorlijk wat leerlingen geen mondkapje dragen, ook 
omdat we het aantal besmettingen in onze regio zien toenemen. Kwetsbare leerlingen voelen zich hierdoor 
niet veilig, kwetsbare ouders van leerlingen voelen zich niet veilig en kwetsbare docenten voelen zich niet 
veilig!  
Daar komt bij dat het risico van sluiting van onze school toeneemt als niet alle leerlingen een mondkapje 
dragen tijdens het lopen. Want als er meerdere docenten of meerdere leerlingen besmet zouden raken, 
brengt dat de voortgang van het onderwijs in gevaar. Dat is in niemands belang en dat risico willen we 
daarom zo goed mogelijk vermijden.  
We hebben inmiddels helaas drie leerlingen die positief zijn getest op Corona, één in atheneum-4, één in 
Havo-5 en één in Havo-2. De leerlingen van die klassen en hun ouders, alsmede de docenten zijn 
geïnformeerd. Bij allen was het gelukkig zo dat ze pas twee dagen na het laatste contact op school klachten 
kregen en daarna niet meer op school zijn geweest. Uit de contacten met de GGD werd duidelijk dat er 
daarom in ieder geval geen hele klassen in quarantaine hoefden.  
 
Met de Medezeggenschapsraad hebben we inmiddels overlegd en op grond van het bovenstaande 
hebben we gezamenlijk besloten dat we niet afwachten tot de landelijke verplichting ingaat, maar dat 
we als school op maandag 26 oktober 2020 de verplichting tot het dragen van een mondkapje reeds 
invoeren.  
Vanaf de maandag na de herfstvakantie geldt dus als verplichting voor iedereen binnen school:  
        Zodra je het schoolgebouw binnenkomt:  

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

 
Dat heeft niets te maken met angst, maar gewoon met realiteitsbesef. Het is een kleine moeite, waar je 
weinig last van hebt, die niet lang duurt op een dag, maar die kwetsbare mensen beschermt. Dat zijn we 
volgens ons in deze tijd uit zorg voor elkaar verplicht. Dat is nu de passende invulling van ons motto “Goed  
voor elkaar”. 
 
Ik wens u toe dat u gespaard blijft voor besmetting, dat de leerlingen een goede vakantie mogen beleven 
en dat we elkaar op 26 oktober weer in gezondheid mogen ontmoeten.  
 
met vriendelijke groet,  
namens de schoolleiding,  
Gijsbert van der Beek, rector 


