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Aan de ouders, verzorgers van
de leerlingen van sc Delfland
Delft,

2 oktober 2020

Betreft: Mondkapjes op sc Delfland

Beste ouders en verzorgers,
Net als u volgen wij het nieuws op de voet. Sinds gisteren is er duidelijkheid over het dragen van
mondkapjes op scholen:
‘In het voortgezet onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober een dringend advies om buiten de les
mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te
waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het
mondkapje af. Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen
vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om thuis te blijven bij klachten, afstand te houden,
handen te ontsmetten en in de elleboog te hoesten.’
Het spreekt vanzelf dat wij ons houden aan dit advies en dat wij leerlingen en medewerkers zullen
vragen om dit advies op te volgen. Zo snel mogelijk gaan wij in gesprek met de docenten en de
medezeggenschapsraad om van dit advies ook een schoolregel te maken voor de periode dat dit
nodig is. Aanstaande maandag verwachten wij in ieder geval alle leerlingen met een mondkapje.
Uit de gesprekken die ik tot nu toe met leerlingen heb gevoerd, blijkt vooral dat ze koste wat het
kost willen voorkomen dat de school weer dicht moet. Dat willen wij ook, want ook al krijgen we die
online lessen heus voor elkaar, de school willen we open houden.
Samenvattend:
-

Vanaf maandag draagt iedereen een mondkapje.
De mondkapjes worden gedragen op de gangen en in de aula’s.
In de klassen mogen de mondkapjes af op het moment dat de docent het aangeeft.
De basisregels blijven gelden.

Volgende week ontvangt u van mij een update ten aanzien de nieuwe schoolregels over de
mondkapjes.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Dhr. I. Jonkman

