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Geachte ouders en leerlingen,

In overleg met de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs heeft de verantwoordelijke minister voor
voortgezet onderwijs, Arie Slob, gisteren besloten om ook voor het voortgezet onderwijs een dringend
mondkapjesadvies af te geven.
Dit houdt in dat leerlingen dringend wordt geadviseerd om vanaf maandag 5 oktober niet-medische
mondkapjes te dragen buiten de lessen, d.w.z. in de gangen, de aula en de kantine. In de lessen mag het
mondkapje worden afgedaan wanneer de leerling zit. Het moet weer worden opgedaan zodra de leerling
opstaat en zich door het lokaal beweegt en/of wanneer de 1,5 meter afstand tot de docent niet kan worden
gewaarborgd (bijvoorbeeld in praktijklessen). Voor instructies over het hygiënisch gebruik van mondkapjes, zie
www.rijksoverheid.nl.
Wij volgen het mondkapjesadvies van de minister en roepen onze leerlingen op om hetzelfde te doen en een
mondkapje mee naar school te nemen. In aanvulling op het advies van de minister, adviseren wij ook onze
medewerkers dringend om een niet-medisch mondkapje te dragen in ruimtes waar de 1,5 meter afstand niet
kan worden gewaarborgd. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar bij de momenteel sterk
oplopende besmettingen vormt het wel een aanvullende maatregel om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. De overige afspraken- 1,5 meter afstand tot de docenten, regelmatig handen wassen, niezen
en hoesten in de ellenboog, gebruiken van papieren zakdoekjes, thuis blijven bij klachten en je laten testen,
en het navolgen van de overige hygiëneregels in de school - blijven uiteraard onverminderd van kracht.
Het dragen van een mondkapje betekent voor onze leerlingen en medewerkers, zo realiseren wij ons goed,
een verdere beperking van hun bewegingsvrijheid in de school. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat we
gezamenlijk alle mogelijkheden moeten aangrijpen om het coronavirus een halt toe te roepen.
Alvast hartelijk dank voor uw en jullie medewerking!
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