
 

 
 
 
Aan alle ouders en leerlingen   

 
 
 
 
Betreft:   Besluit m.b.t. dragen mondkapjes op school / ontwikkelmiddag  
Datum:   2 oktober 2020 

 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
 
De minister van Onderwijs heeft de middelbare scholen dringend geadviseerd om leerlingen tijdens schooltijd 
mondkapjes te laten dragen in situaties waarbij leerlingen geen anderhalve meter afstand kunt houden tot 
medewerkers. We hebben als gevolg daarvan vandaag besloten om met ingang van maandag 5 oktober het 
dragen van een mondkapje verplicht te stellen voor leerlingen en medewerkers als zij zich “verplaatsen” in het 
gebouw, én in situaties waar er geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden tussen leerlingen en 
medewerkers. Leerlingen zorgen er zelf voor dat ze elke dag een schoon mondkapje bij zich hebben.  
 
Waarom dit besluit?  

- De situatie is veranderd, en verandert nog steeds. Er zijn meer besmettingen in het land. Tot nu toe is 
op onze school het aantal positief geteste leerlingen en medewerkers heel beperkt gebleven, gelukkig. 
Dat willen we graag zo houden.  

- Het draagt bij aan een gevoel van veiligheid. We komen met dit besluit tegemoet aan de gevoelens van 
onveiligheid die bij sommige leerlingen en medewerkers leven. 

- Het geeft duidelijkheid. We trekken met de Nijmeegse scholen één lijn. Alle scholen in Nijmegen gaan 
over op verplichte mondkapjes. Deze maatregel past bij de aanscherping van de landelijke maatregelen. 

 
Wanneer draag ik een mondkapje? 

- Je draagt een mondkapje als je je in het gebouw verplaatst. Als je door de gangen, de studieruimtes, 
het kunstplein of door de aula’s loopt, bijvoorbeeld tijdens een leswisseling of tijdens de pauze, draag 
je dus een mondkapje. 

- Je draagt een mondkapje tijdens de praktijklessen, als de docent daar om vraagt. 
 
Wanneer draag ik geen mondkapje? 

- Je draagt geen mondkapje tijdens de lessen, behalve bij de praktijklessen. 
- Je hoeft geen mondkapje te dragen buiten, op het schoolterrein.  
- Je hoeft geen mondkapje te dragen als je een zitplaats hebt in de aula van het brugklasgebouw en het 

hoofgebouw, het kunstplein, de studieruimtes of de gangen. Als je opstaat, zet je je mondkapje weer 
op. 

 
Mondkapje en eten en drinken. 

- Als in de aula’s, op het kunstplein, in de studieruimtes, of in de gangen, alle zitplaatsen bezet zijn, en je 
wil even iets eten of drinken dan mag je je mondkapje tijdelijk even afdoen. Daarna zet je het meteen 
weer op. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
We stellen het dragen van mondkapjes nu verplicht in de school. Dat is een goed besluit. Veiligheid en 
gezondheid gaat immers voor alles. Tegelijkertijd vinden we het een pijnlijk besluit. Om goed onderwijs te 
kunnen geven, moet een leraar contact kunnen hebben met zijn of haar leerlingen. De anderhalve-meter-
maatregel maakt dat menselijke contact, lastiger, en nu komt het mondkapje er nog bij. Wij blijven ons best 
doen om onder deze omstandigheden onze lessen en de begeleiding zo goed mogelijk vorm te geven. Daar 
kunnen jullie op rekenen.   
 
Aanstaande vrijdag 9 oktober is er voor onze mentoren een ontwikkelmiddag. De lessen vervallen vanaf 12.55u. 
Op deze middag bespreken de mentoren met elkaar hoe zij hun lessen en de leerlingenbegeleiding in deze tijd 
concreet invullen. Wat werkt goed en wat werkt niet? En wat is er nodig om het (nog) beter te kunnen doen? 
Zo blijven we van elkaar leren. 
 
Een goed weekend toegewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hanneke Arpots 


