
  
Geachte mevrouw/meneer (NAAM RECTOR), 
  
Zoals in eerdere correspondentie besproken is het voor (NAAM 
KIND) niet mogelijk een mondkapje te dragen. 
  
Zie hiervoor nu ook de bijgesloten schriftelijke verklaring van 
zijn/haar pychotherapeut/coach (NAAM THERAPEUT/COACH). 
  
U heeft aangegeven dat de toegang tot de school (NAAM KIND) zal 
worden ontzegd als hij/zij geen mondkap draagt. 
  
Dat is tegen meerdere regels, adviezen en wetten in. 
Wetten/richtlijnen waar u graag zelf aan refereert zoals artikel 3B 
van de VWO. 
  
Hierin staat:  
2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische 
en fysieke veiligheid van leerlingen. 

U richt zich, ik attendeerde u daar al in eerdere correspondentie op, 
alleen op de fysieke kant en negeert volledig de minstens zo 
belangrijke sociale en psychologische kant. 
  
Dit is onderdeel van de schade die u mijn kind berokkent en 
waarvoor ik u persoonlijk aansprakelijk houd indien u uw opstelling 
niet wijzigt na dit schrijven. 
  
In meerdere overheidsuitingen en nu tevens in de consultatie versie 
van de coronawet (bijgesloten als attachment, specifiek Artikelen 
2a.4 en 2a.5 ), staat dat mensen die sterk ontregeld raken door een 
mondkapje deze niet hoeven te dragen. 
  
Al eerder gaf ik u informatie over waar dit al te vinden was op de 
rijksoverheid website nog voor de consultatie versie van de 
coronawet. 
  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/wanneer-moet-ik-
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een-mondkapje-dragen 
  
Te lezen onder kopje:  

Uitzondering voor mensen met ziekte of 
beperking 
Er wordt daar ook gemeld dat geen schriftelijk bewijs hoeft te 
worden overlegd, net zoals dat ook in de consultatie versie van de 
coronawet staat. 
  
Citaat: "Het is niet nodig hier schriftelijk bewijs van te hebben. 
Winkeliers en andere mensen die belast zijn met de handhaving op 
publieke binnenruimtes waar mondkapjes gelden worden geacht 
soepel om te gaan met deze groep mensen met zichtbare of 
onzichtbare beperkingen." 
  
Desondanks eist u toch dat (NAAM KIND) een mondkap draagt 
omdat u anders niet eens de mogelijkheid van online onderwijs wilt 
aanbieden. 
  
(NAAM KIND) raakt nu verzeild in allerlei achterstanden bovendien 
met het leermateriaal en mistte hierdoor ook, totaal onnodig, de 
afgelopen toetsweek. (WEGHALEN OF VERVANGEN DOOR ANDERE 
SCHADE) 
  
Ook daarvoor houd ik u persoonlijk aansprakelijk.  
  
U speelt met zijn/haar schoolresultaten, zijn/haar toekomst en 
zijn/haar gezondheid. 
  
Ik verzoek u dringend terug te komen op uw opstelling en (NAAM 
KIND), volgens wat de wetgever hierover aangeeft en de ruimte die 
deze u dat daarmee geeft, toe te laten op school en hem/haar niet 
langer moedwillig te beschadigen. 
  
Doet u dit niet dan geef ik u bij deze aan dat ik u in rechte zal 
betrekken en u aansprakelijk stel voor alle materiële en niet 
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materiële schade. Alle rechten voorbehouden. 
  
Graag verneem ik uiterlijk (DATUM), voor (TIJD), dat (NAAM KIND) 
…….dag haar recht op scholing fysiek kan komen genieten op 
school. 
  
Hij/Zij zal tijdens zijn/haar aanwezigheid op school de regels die 
gelden bij het houden van afstand en het thuisblijven bij klachten, 
in acht nemen. 
  
Ik verneem graag ten spoedigste van u. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
(NAAM OUDER + HANDTEKENING) 


