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Het ministerie van Onderwijs en de VO-raad hebben een dringend advies uitgebracht om in alle scholen 
mondkapjes te dragen. Dit advies geldt voor leerlingen, medewerkers en bezoekers. Wij nemen dit 
landelijke advies, in afstemming met onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, over.  

Wat betekent dit? 

• Vanaf maandag 5 oktober verwachten we dat alle leerlingen, medewerkers en bezoekers in 
onze schoolgebouwen een mondkapje dragen bij binnenkomst, in gangen en tijdens pauzes. 

• Tijdens lessen hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Voor praktijklessen waar de 
anderhalve meter afstand echt niet mogelijk is, gelden op basis van de RIVM-richtlijnen de 
veiligheids- en beschermingsmaatregelen die zijn afgegeven. Benodigde middelen hiervoor 
worden verstrekt door de school. 

• De 1,5 meter afstand tussen leerling en medewerker en tussen medewerkers onderling blijft heel 
belangrijk, zowel binnen als buiten het schoolgebouw.  

• Alle basisregels (richtlijnen Rijksoverheid en RIVM) blijven verder onveranderd van kracht: 
o Bij klachten blijf je thuis. 
o Was vaak je handen. 
o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
o Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
o Schud geen handen. 
o Vermijd drukke plekken. 
o Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Is dit niet mogelijk, dan kun je 

met het openbaar vervoer. 
o Als je naar een gebied bent geweest waar het reisadvies op oranje/rood staat vanwege 

corona of als je in contact geweest bent met iemand die positief is getest, dan blijf je 10 
dagen thuis in quarantaine. 

We gaan ervan uit dat alle betrokkenen gehoor geven aan deze nieuwe maatregel. Het dragen van een 
mondkapje draagt bij aan het vergroten van elkaars veiligheid. De deskundigen zijn het nog niet eens 
over het effect van deze maatregel, maar alle kleine beetjes helpen en mogelijk vergroot het ook het 
gevoel van veiligheid. Mochten er nieuwe maatregelen worden ingesteld, zullen we u weer informeren. 
Zijn er vragen? Stuur een bericht naar het centrale mailadres: corona@vova.nl. Voor algemene vragen 
over het coronavirus: zie de websites www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl.  

Met vriendelijke groet,  
 
Lotte Neuhaus en Reinier van de Wal 
Directie VOvA 
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