Beste leerlingen en ouder(s), verzorger(s),
Sinds maandag 5 oktober gold op school het dringende advies om een mondkapje te dragen. Zoals
jullie misschien weten is op de persconferentie van vorige week aangekondigd dat het dragen van
een mondkapje een verplichting wordt. Omdat dit eerst nog juridisch moet worden geregeld, is de
verwachting dat dit half november ingaat.
De verplichting geldt (net als het advies) buiten de lessen: bij binnenkomst en als je weggaat, in
de gangen en in de aula of kantine. In de les mag het kapje af (en ook als je wat eet in de aula of
kantine). In praktijklessen waar de afstand tot de docent niet kan worden gehouden, moet het
mondkapje wel op.
Tot de verplichting ingaat, geldt het zeer dringende advies. We doen een beroep op alle leerlingen
om gehoor te geven aan dit dringende advies en een mondkapje te dragen op school. Daarmee
laten we elkaar zien dat we het virus willen stoppen. Daarnaast doen we een beroep op ouders en
verzorgers om de maatregelen te ondersteunen en kinderen te motiveren tot het dragen ervan. We
weten dat er bij leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers verschillend wordt gedacht over nut
en noodzaak van mondkapjes. Voor sommige mensen gaat de maatregel te ver en voor anderen
kan de aanpak niet streng genoeg zijn. Wij laten die discussie aan de (experts van de) overheid.
Onderwijs op school
Wij hebben als school twee belangrijke doelen voor ogen:
1. Duidelijke regels voor op school. De genomen maatregel is duidelijk en geeft ons de ruimte
om ons, binnen de beperkingen, te richten op het onderwijs.
2. Het onderwijs zoveel als mogelijk op school laten doorgaan. In de ‘routekaart’ van de
overheid is het (gedeeltelijk) sluiten van de scholen een optie als er niet snel verbetering
optreedt. Dat moet voorkomen worden. Onderwijs op school is verreweg het beste voor
alle betrokkenen. Daar zetten we ons maximaal voor in.
Iedereen weet dus wat ons te doen staat en waarom. Met een gezamenlijke inspanning om het
virus een halt toe te roepen kunnen we ervoor zorgen dat de school nog lang openblijft. Daar
rekenen we op!
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