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Betreft: mondkapjesplicht

Geachte ouders, leerlingen en medewerkers,
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje in openbare,

publieke ruimten vanafl december a.s. in het hele land wettelijk verplicht. Ook in het onderwijs
(met uitzondering van de basisschool) moeten mensen een mondkapje gaan dragen. Dit is
opgenomen in de ministeriële regeling waarbij enkele aanvullende mondkapjesverplichtingen zijn
verwerkt in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (COVID-19 wet).
Deze mondkapjesplicht is dus ook van toepassing op onze scholen voor voortgezet onderwijs: Actief
College en Hoeksch Lyceum.
Leerlingen, leraren en ander personeel, maar ook bezoekers, moeten vanaf l december a. s. een
mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les,
wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te
dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal.
Gym, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de
mondkapjesplicht. Zingen tijdens de muziekles is niet toegestaan.
Een mondkapje is een voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de
mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere
ziektekiemen tegen te gaan. Het mondkapje hoeft niet van medische kwaliteit te zijn, maar dient wel
de mond en de neusgaten volledig te bedekken. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en
mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje.
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.
Leerlin en moeten zei een mondka 'e meenemen-de school verstrekt deze niet.

Uitzonderingen en handhaving

Personen met een verminderde arm- en handfunctie,die daardoorgeen mondkapje op kunnen
zetten, of personen van wie de ademhalingte veel belemmerd wordt vanwegeeen longaandoening,
kunnen worden uitgezonderdvan de mondkapjesplicht, maaralleen wanneerzij dat bij de
schoolleiding aannemelijk kunnen maken.
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NB: Een verkoudheid wordt niet gezien als ziekte of beperking. Ook in die gevallen dient een
mondkapje gedragen te worden. Bij verkoudheidsklachten blijven medewerkers en leerlingen
overigens thuis en laten zich testen.
Het spreekt voor zich dat er geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor mensen die geen
mondkapje willen dragen, daar onze scholen zich dienen te houden aan de bestaande wet- en

regelgeving in ons land. Personen die weigereneen mondkapje op te doen kan zelfs de toegangtot
de school worden ontzegd. We gaan ervan uit dat een dergelijke, vervelende maatregel niet nodig zal
zijn.

Wel kan het voorkomen dat leerlingen of medewerkers vergeten het mondkapje op te zetten.
Aangezien we samen verantwoordelijk zijn voor een veilig schoolklimaat wordt van alle leerlingen en
medewerkers verwacht dat zij elkaar daar dan aan helpen herinneren. Het gaat immers om de
gezondheid van de hele schoolbevolking.
De ministeriële regeling m. b.t. de mondkapjesplicht is van tijdelijke aard. Zodra er geen medische
noodzaak meer is worden de regelingen weer ingetrokken.
Met vriendelijke groet,

LJ. van Heeren,

voorzitter college van bestuur
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