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Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers van
de scholen van scholengroep VOvA

Datum

Betreft

15-10-2020

Mondkapjes vanaf 19 oktober verplicht op onze scholen

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Het coronavirus grijpt om zich heen. In de persconferentie van 13 oktober jl. heeft premier Rutte verscherpte
maatregelen aangekondigd. Eén daarvan is het verplicht dragen van een mondkapje op de middelbare
scholen. Het juridische traject rond deze landelijke verplichting loopt nog en wordt binnenkort verwacht.
Gezien de situatie in Amsterdam en de ervaringen van de week voor de herfstvakantie vinden wij het
belangrijk om gehoor te geven aan de oproep van de overheid. In overleg met onze gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad hebben wij besloten tot invoering van deze verplichting op onze scholen. We doen
dat in de hoop en overtuiging dat ook dit bijdraagt aan het terugdringen van het virus.
Vanaf maandag 19 oktober a.s. is het daarom op alle VOvA-scholen voor iedereen verplicht om,
buiten de leslokalen, een mondkapje te dragen. Dit geldt voor alle leerlingen, medewerkers en
bezoekers.
Wat betekent dit?
• Het mondkapje wordt gedragen in alle ruimtes buiten de lessen. Bij binnenkomst, in de hal, gangen,
aula/kantine, kantoren en toiletten.
• Degenen die dat niet doen, kan de toegang tot de school ontzegd worden.
• Tijdens het eten hoeft het mondkapje uiteraard niet gedragen te worden.
• Ook 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.
• Alle basisregels (richtlijnen Rijksoverheid en RIVM) blijven verder onveranderd van kracht. Hiervoor
verwijzen we naar de bijlage van deze brief.
De samenleving ziet er - met alle verscherpte maatregelen - vanaf deze week weer anders uit. Maar gelukkig
mogen de scholen open blijven. Ook al begrijpen wij dat dit veel vragen oproept, soms zorgen geeft en een
groot beroep doet op leerlingen en onze medewerkers.
We hopen dat we zo lang mogelijk (fysiek) onderwijs op onze scholen mogen blijven geven. Daarbij hebben
we elkaar hard nodig. Het belangrijkste is daarom dat we ons allemaal blijven houden aan de basisregels en
nu ook het verplicht dragen van een mondkapje. We zullen elkaar, medewerkers en leerlingen, daarop
moeten blijven wijzen. Hoe lastig soms ook. We rekenen op de medewerking van iedereen!
Met vriendelijke groet,
Lotte Neuhaus en Reinier van de Wal
Directie VOvA
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Bijlage: Basisregels geldend voor alle scholen van het VOvA
(gebaseerd op de richtlijnen van Rijksoverheid en RIVM)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij klachten blijf je thuis.
Mondkapje is verplicht in alle ruimtes buiten de lessen. Bij binnenkomst, in de hal, gangen,
aula/kantine, kantoren en toiletten.
Houd 1,5 m afstand tot elkaar; tussen leerling en medewerker en tussen medewerkers onderling.
Volg de looproutes.
Was vaak je handen.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Is dit niet mogelijk, dan kun je met het
openbaar vervoer.
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.

Hoe gebruik je een mondkapje?

Beslisboom 12+
Thuisblijven of naar school? Op de site van de VO-raad kun je een handige beslisboom vinden die kan helpen bij
het beoordelen of je wel/niet naar school mag.
Meer informatie
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.

Pagina 2/2

