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Betreft
Verplicht een mondkapje

Beste leerling,
Vlak voor de herfstvakantie nog een corona update.
Mondkapje verplicht vanaf maandag 26 oktober
Eerder informeerden we je al over het dringende advies een mondkapje te dragen tijdens
verplaatsingen binnen de school. Het kabinet gaat mondkapjes verplichten in het
voortgezet onderwijs. Deze verplichting zal over enkele weken ingaan. Daar willen we als
school echter niet op wachten. We hebben op dit moment nog relatief weinig
besmettingen op school en dat willen we graag zo houden. Daarom hebben we na
afstemming met de medezeggenschapsraad (PMR) en de leerlingenraad besloten dat het
dragen van een mondkapje na de herfstvakantie verplicht is op onze school.
Wanneer draag je een mondkapje?
-Bij verplaatsingen binnen het schoolgebouw.
Dit betekent dat je het mondkapje opzet zodra je de school binnenkomt. Bij binnenkomst
van het lokaal ontsmet je eerst je handen, daarna ga je zitten en pas dan mag het
mondkapje worden afgezet. Zodra de les is afgelopen zet je het mondkapje weer op vóór
het verlaten van het lokaal. Tijdens de pauzes in de aula mag het mondkapje af als je
niet in beweging bent.
-Bij praktijkvakken
Kun je vanwege medische reden geen mondkapje dragen? Neem dan contact op met je
manager onderwijs. Je ontvangt dan een verklaring die je kunt laten zien aan docenten.
Mondkapje vergeten?
Dan kun je een mondkapje kopen bij de receptie of naar huis gaan om een mondkapje te
halen.
Mondkapje kopen:
De eerste periode is er een mogelijkheid om een mondkapje op school voor € 0,50 (wel
contant geld!) aan te schaffen. 75% van het bedrag wordt aan een goed doel
geschonken.

Mondkapje thuis halen:
Dan meld je jezelf eerst bij de verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator belt met je
ouder/verzorger om door te geven dat je naar huis gaat om een mondkapje te halen. De
tijd die je mist in de les haal je later dubbel in.
We rekenen op jouw medewerking
We weten dat er veel discussie is over het nut van het dragen van het mondkapje. We
hoeven het niet allemaal met elkaar eens te zijn. We dienen wel allemaal de regels van
de school te respecteren en na te leven. Weiger je een mondkapje op te zetten? Dan zal
de manager onderwijs passende maatregelen treffen.
We hopen op deze manier het geringe aantal besmettingen binnen onze school nog
verder terug te dringen. Het gaat op dit moment goed; laten we er samen aan werken
om dit vol te houden. Het is belangrijk om allemaal gezond te blijven!
Heb je vragen?
Neem dan contact op met je mentor.
Ik wens je alvast een fijne herfstvakantie. Rust lekker uit. En blijf gezond!
Met vriendelijke groet,

Monique van Roosmalen
Rector

