
	  

	  
	  
Beste	  Leerling,	  
	  	  
Enige	  tijd	  geleden	  hebben	  we	  op	  school	  het	  dragen	  van	  een	  mondkapje	  verplicht	  
gesteld.	  Niet	  zomaar,	  maar	  omdat	  er	  vanuit	  de	  overheid	  een	  dringend	  advies	  
gegeven	  werd	  over	  het	  dragen	  van	  mondkapjes	  op	  scholen;	  voor	  de	  veiligheid	  van	  
jullie	  zelf,	  die	  van	  onze	  medewerkers	  en	  ook	  van	  de	  mensen	  waarmee	  je	  buiten	  
school	  contact	  hebt,	  maar	  natuurlijk	  ook	  om	  te	  voorkomen	  dat	  er	  scholen	  gesloten	  
moeten	  worden.	  Wij	  hebben	  dat	  voor	  alle	  OSG-‐scholen	  tot	  schoolregel	  gemaakt,	  in	  
de	  verwachting	  dat	  we	  daarmee	  geen	  onnodige	  discussies	  hoeven	  te	  voeren.	  
Ondertussen	  is	  het	  mondkapjesadvies	  vanuit	  de	  overheid	  niet	  meer	  dringend,	  maar	  
dwingend.	  
	  
Dat	  het	  in	  de	  eerste	  tijd	  best	  wel	  even	  wennen	  is,	  besef	  ik	  maar	  al	  te	  goed.	  Nu	  de	  
regel	  al	  een	  paar	  weken	  geldt,	  zou	  het	  dragen	  van	  een	  mondkapje	  buiten	  de	  lessen	  
eigenlijk	  de	  normaalste	  zaak	  van	  de	  wereld	  moeten	  zijn.	  Bij	  de	  meesten	  van	  jullie	  is	  
dat	  ook	  zo	  en	  gaat	  het	  goed;	  mijn	  complimenten.	  Helaas	  moeten	  er	  toch	  ook	  nog	  
vaak	  leerlingen	  worden	  aangesproken	  op	  het	  niet	  dragen	  van	  een	  mondkapje.	  
Gelukkig	  gaat	  het	  dan	  meestal	  om	  leerlingen	  die	  gewoon	  even	  vergeten	  zijn	  om	  hun	  
mondkapje	  op	  te	  doen,	  maar	  er	  zijn	  ook	  veel	  gevallen	  waar	  er	  ronduit	  ongepast	  
wordt	  gereageerd.	  En	  dat	  stoort,	  de	  mondkapjesplicht	  is	  namelijk	  geen	  regel	  die	  ter	  
discussie	  staat	  of	  naar	  eigen	  inzicht	  al	  dan	  niet	  kan	  worden	  opgevolgd.	  	  
	  
Voor	  de	  duidelijkheid:	  	  
*	   Wat	  je	  zelf	  vindt	  van	  het	  dragen	  van	  een	  mondkapje	  is	  niet	  van	  belang.	  	  

*	   Je	  ouder(s)/verzorger(s)	  kunnen	  voor	  of	  tegen	  het	  dragen	  van	  een	  
mondkapje	  zijn.	  Voor	  de	  plicht	  op	  school	  maakt	  dat	  niet	  uit.	  	  

*	   Wat	  anderen,	  buiten	  jezelf	  en	  jouw	  ouder(s)/verzorger(s),	  vinden	  van	  het	  
dragen	  van	  een	  mondkapje	  is	  niet	  relevant.	  	  

	  
Het	  gaat	  om	  een	  schoolregel,	  waaraan	  iedereen	  zich	  moet	  houden,	  wat	  jijzelf	  of	  
anderen	  ook	  vinden	  van	  de	  mondkapjesplicht.	  	  
	  
Voor	  alle	  duidelijkheid	  hieronder	  de	  regels	  nog	  eens	  op	  een	  rijtje:	  	  
*	   Buiten	  het	  klaslokaal	  draag	  je	  binnen	  het	  gebouw	  een	  mondkapje:	  in	  de	  

gangen,	  in	  de	  aula,	  in	  de	  hal,	  op	  de	  trap,	  etc.	  	  
	  
	  
	  



*	   Als	  je	  eet	  mag	  het	  mondkapje	  af,	  maar	  alleen	  als	  je	  ergens	  zit.	  Als	  je	  niet	  eet	  
en	  ergens	  zit,	  dan	  heb	  je	  dus	  het	  mondkapje	  op.	  	  

	  
Zolang	  de	  regel	  van	  het	  RIVM	  over	  het	  dragen	  van	  een	  mondkapje	  niet	  verandert,	  
verandert	  de	  mondkapjesplicht	  bij	  ons	  op	  school	  ook	  niet.	  We	  mogen	  verwachten	  
dat	  iedereen	  oud	  en	  wijs	  genoeg	  is	  om	  zich	  hieraan	  te	  houden;	  een	  keer	  vergeten	  
mag,	  maar	  	  
	  
als	  je	  aangesproken	  wordt	  op	  het	  niet	  dragen	  van	  een	  mondkapje	  verwachten	  we	  
medewerking	  en	  geen	  zinloze	  discussie	  of	  ongepaste	  reacties.	  	  
Ik	  verwacht	  zelf	  dat	  het	  dragen	  van	  een	  mondkapje	  verplicht	  blijft,	  totdat	  er	  op	  grote	  
schaal	  gevaccineerd	  gaat	  worden.	  En	  dat	  moment	  is	  gelukkig	  misschien	  wel	  
dichterbij	  dan	  we	  denken.	  Nog	  even	  geduld,	  alles	  wordt	  weer	  normaal.	  	  
	  
Ik	  verwacht	  jullie	  medewerking.	  	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  	  
	  	  
Directeur	  	  ……………….	  Twente	  


