
Gouda, 2 oktober 2020, 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) 

 

Het Corona-virus wint meer en meer terrein. Het aantal zieke leerlingen neemt toe. De besmettingen 

nemen toe!  We zitten duidelijk in de tweede golf. 

Op school merken we dat er veel leerlingen afwezig zijn met klachten. Ook docenten zitten thuis met 

klachten, moeten in quarantaine of zijn positief getest. 

De werkdruk wordt groter en groter. Het laatste wat we willen is dat we klassen naar huis moeten 

sturen of onze school weer moeten sluiten. 

Vanuit de overheid is er een zeer dringend advies gekomen om een mondkapje te dragen op scholen. 

Dit dringend advies nemen wij als directie voor onze school over na overleg met de 

Medezeggenschapsraad.  

Dit betekent dat we vanaf maandag 5 oktober voor, zowel personeel als leerlingen,  voorlopig voor 

twee weken op onze school mondkapjes of gelaatschermen dragen. Hierbij gaan wij van het 

volgende uit: 

Leerlingen ontvangen bij binnenkomst op school een mondkapje van ons. 

Dit mondkapje draagt de leerling in de praktijkvakken, in de aula (in pauzes) en de gangen.  

In de klas hoeft de leerling geen mondkapje te dragen. Als de leerling bijvoorbeeld naar de wc gaat 

dan doet hij of zij het mondkapje even op. Op het schoolplein hoeven de leerlingen geen mondkapje 

te dragen. 

Het personeel van onze school draagt ook een mondkapje of gelaatscherm. 

Een mondkapje of gelaatscherm kan wellicht bijdragen aan een vermindering van het aantal 

besmettingen bij ons op school. We doen dit in combinatie met de afgesproken anderhalve meter 

maatregel en de maatregelen op het gebied van hygiëne. 

In de week voor of in de herfstvakantie zullen we bepalen of ook na de herfstvakantie sprake is van 

het dragen van een mondkapje bij ons op school. 

Deze maatregel is helaas noodzakelijk voor wat betreft de gezondheid van leerlingen en personeel. 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

Vriendelijke groet, 

 

Arian Koops 


