Nieuwegein, 27 november 2020

Betreft: informatie en maatregelen n.a.v. Coronavirus en de mondkapjesplicht. Dit bericht is
bestemd voor álle klassen vmbo en havo/vwo.

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
In een aparte brief informeren wij jullie/u vandaag over de stand van zaken rondom de huidige
besmettingen en dat we in reactie daarop een deel van de leerlingen (nog wat langer)
thuisonderwijs laten volgen.
In deze brief wil ik uitleggen hoe we vanaf volgende week te werk zullen gaan om de besmettingen
verder terug de dringen.
Vanaf 1 december geldt op alle scholen in Nederland een mondkapjesplicht. Dat is een goede
aanleiding om opnieuw te kijken naar de afspraken die we al hadden en om direct de strengere
aanpak die vanaf dinsdag geldt, toe te lichten.
Het uitgangspunt is daarbij dat we het onderwijs zo veel mogelijk door laten gaan, terwijl toch de
veiligheid zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Wettelijke plicht Mondkapjes
Vanaf 1 december is het verplicht, zowel voor medewerkers als voor leerlingen, om binnen de
school een mondkapje te dragen. Dat geldt niet in elke situatie. Er is een uitzondering voor de
momenten dat je een vaste zit- of staanplaats hebt (dus als je gewoon in de klas zit of in de aula).
Ook in situaties waarbij een mondkapje het onderwijs zou belemmeren (bijvoorbeeld gymlessen) is
het niet verplicht. Voor mensen die vanwege een ziekte of beperking geen mondkapje kunnen
dragen, geldt de verplichting niet.
Een mondkapje is een voorwerp dat ontworpen is om in ieder geval de mond en de neusgaten te
bedekken met de bedoeling verspreiding van virussen tegen te gaan. Een sjaal of bandana is dus
geen mondkapje!
Een leerling of medewerker die weigert een mondkapje te dragen, houdt zich niet aan de wettelijke
regels en zal het schoolgebouw dus moeten verlaten.
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Hoe gaat het Oosterlicht om met de mondkapjesplicht
Al vanaf het begin van het schooljaar hebben we -op basis van vrijwilligheid- dringend gevraagd om
een mondkapje te dragen. Dat gaat nu goed bij binnenkomst in het gebouw. Bijna elke leerling
heeft een mondkapje bij zich en doet dat ook op. Maar daarna gaat het minder. Heel wat
mondkapjes hangen aan een oor of verdwijnen in de broekzak. En ook bij de wisseling van les zien
we veel te veel onbedekte monden en neuzen. Goed om ook te vermelden dat een heleboel
leerlingen het wél heel keurig doen. Compliment!
Dat je een keer vergeet zo’n ding mee te nemen, dat kan. Het betekent vanaf 1 december wel dat
je teruggestuurd kunt worden naar huis om een mondkapje te halen., Wat echt waardeloos is, dat
je een grote mond geeft aan iemand die je eraan herinnert het mondkapje op te zetten. Dat
gebeurt soms en dat moet echt klaar zijn!
Vanaf dinsdag is er dus geen discussie meer. Lopen binnen de school betekent: mondkapje op. En
je houdt het op tot je in de les op je plaats zit. De eerste dagen zullen we met meer mensen
surveilleren om iedereen eraan te herinneren. We gaan ervan uit dat iedereen het na een paar
dagen vanuit zichzelf doet.
Nog één opmerking over het meenemen van de mondkapjes. Dat je een keer vergeet zo’n ding mee
te nemen, oké. Maar er is ook een groepje grootverbruikers dat zeer regelmatig bij de balie komt
om er één te kopen. Dat gaan we niet meer doen. Zorg voor voldoende voorraad thuis en stop er
een stelletje in je tas!

Overige maatregelen
Het dragen van het mondkapje is natuurlijk niet het enige.





Ontsmet je handen als je de school binnenkomt.
Doe dat ook als je de klas binnenloopt.
Let op dat je niet te dicht bij docenten en andere medewerkers in de buurt komt.
In de hal is met tape op de grond een looppad aangegeven. Als je tijdens het overblijven in
de hal staat, hou dan afstand van dat looppad. Dan kunnen docenten en andere
medewerkers van de school daar op veilige afstand langslopen.
 Zorg ook bij de trappen voor voldoende ruimte voor mensen die willen passeren.
Als school hebben we een bijzondere positie, omdat we dagelijks met zo veel mensen bij elkaar zijn
en zo’n belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat vraagt heel veel. Maar we
doen het samen, dat helpt!
Vriendelijke groet, namens de schoolleiding,
Gert Munters,
rector a.i.
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