
 

 

 

 

Aan alle ouders 

 

 

Datum: 7 oktober 2020 
Betreft: Alle leerlingen en medewerkers dragen mondkapjes  

 

 

Beste ouders, 

Ons “dringende advies” om een mondkapje te dragen, wordt door een aantal leerlingen opgevat als: 
“Ik mag het zelf weten.” Dat is echter zeker niet de strekking van mijn mailbericht van afgelopen 
maandag. Met ingang van 5 oktober is er een nieuwe gedragsregel voor onze school: iedereen draagt 
een mondkapje bij verplaatsingen in het gebouw en in situaties waar de anderhalve meter afstand niet 
goed in acht kan worden genomen. Deze nieuwe gedragsregel is niet vrijblijvend. De regel is 
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en deze heeft ermee ingestemd. Wij verwachten dan ook 
dat iedereen zich eraan houdt. Zoals we ook verwachten dat iedereen zijn handen desinfecteert, geen 
handen meer schudt, op anderhalve meter afstand blijft en thuis blijft bij corona-gerelateerde 
klachten. Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt,  kunnen wij een veilige omgeving voor onze 
leerlingen en onze medewerkers borgen. Alleen op deze manier kunnen we onderwijs blijven geven, 
en kan de school open blijven. 

Een uitzondering op het dragen van een mondkapje maken we uitsluitend in die gevallen waarbij een 
ouder aan de afdelingsleider van hun zoon of dochter schriftelijk en met redenen omkleed, kenbaar 
maakt bezwaar te maken tegen het dragen van een mondkapje.  

Vanochtend hebben wij via een omroepbericht onze leerlingen opgeroepen om hun 
verantwoordelijkheid te nemen, en zich te houden aan onze gedragsregels en dus mondkapjes te 
dragen. Ik doe een dringend beroep op jullie als ouders om ook thuis met zoon of dochter in gesprek 
te gaan over het belang van het dragen van mondkapjes en er op toe te zien dat hij of zij een mondkapje 
mee neemt naar school. 

Alleen samen kunnen we zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar 
blijven we ons best voor doen. Juist in deze onzekere tijd moeten we samen optrekken. Jullie kunnen 
op ons rekenen. Wij rekenen ook op jullie. 

 

Hartelijke groet, 
 
 
Hanneke Arpots, 
Rector NSG Groenewoud 


