
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is aan alle leerlingen, leraren en 

medewerkers in het onderwijs van Nederland gevraagd om op school overal in het gebouw, 

behalve in de klas, een mondkapje te dragen. Ook op De Ziep hebben wij een dringend advies aan 

alle medewerken en leerlingen om vanaf dinsdag 6 oktober een mondkapje te dragen. Veel 

collega’s dragen inmiddels een transparant gezichtsmasker. Ons voorstel is dat leerlingen die een 

mondkapje willen of kunnen dragen dat gaan doen. Het is wenselijk maar niet verplicht. Met deze 

brief willen we u informeren over wat we precies van uw kind vragen.  

Waarom een mondkapje? 

In gangen, op de trap en in de toiletten van school is de gevraagde anderhalve meter afstand niet 

of nauwelijks mogelijk. Een mondkapje helpt voorkomen dat uw kind straks niet meer naar school 

kan omdat te veel leerlingen en/of teamleden besmet raken met het coronavirus. We hopen op uw 

begrip. 

Buiten de klas: mondkapje op  

Bij binnenkomst vragen wij uw kind een mondkapje te dragen totdat uw kind op zijn of haar stoel 

zit in klas of restaurant. Ook bij praktijkvakken vragen we uw kind een mondkapje te dragen. 

Behalve uiteraard als dit de veiligheid in gevaar brengt, zoals bijvoorbeeld bij lassen.  

Ook in het leerlingenvervoer: mondkapje op  

Als uw kind onder schooltijd vervoerd naar bijvoorbeeld de stageplek vragen wij zowel de chauffeur 

als de leerling(en) om ook dan een mondkapje te dragen.  

Uitzonderingen  

Voor sommige leerlingen heeft het dragen van een mondmasker zulke grote gevolgen dat ze hier 

niet of nauwelijks aan kunnen voldoen. Het welzijn van het kind komt dan op een andere manier in 

gevaar. Overleg met de mentor van uw zoon/dochter wat tot de mogelijkheden behoort. 

Basisregels blijven gelden  

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging 

daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te 

hoesten en thuis te blijven bij klachten. 

We vinden dat we met elkaar alles moeten proberen om de verspreiding van het coronavirus tegen 

te gaan. Mondkapjes kunnen daarbij helpen. Al is het alleen maar omdat ze ons er steeds aan 

herinneren dat we rekening met elkaar moeten houden. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact 

op, wij denken graag met u mee. 

Namens het team,  

Met vriendelijke groet, 

Margot Kleinpenning 

 

 

 

Een dringend advies aan iedereen die dat wil/kan om 

binnen de school een mondkapje te dragen. We willen de 

school zo lang mogelijk open houden. 

 

P.S. Zorgt u dat uw kind, als hij/zij dat wil/kan, een 

mondkapje meeneemt naar school?  


