
 
 
 
Bleiswijk, 2 oktober 2020 
 
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
  
Gisteren hebben wij u de tweede digitale nieuwsbrief gestuurd over Corona en onze school. In deze 
nieuwsbrief kondigden wij al aan dat er nieuw beleid te verwachten was aangaande mondkapjes op 
de middelbare scholen in Nederland. Gistermiddag is uiteindelijk een ‘dringend advies’ afgegeven 
over het dragen van mondkapjes in het voortgezet onderwijs. Dit advies geldt voor alle personen op 
school (leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding). 
  
In het dringende advies staat het volgende: 

• in het voortgezet onderwijs wordt dringend verzocht om een mondkapje te dragen 

• dit advies geldt op de gang (tijdens bewegingen zoals bij de leswisselingen), toiletten en in  
 de aula (tijdens bewegingen) 

• als een leerling eenmaal in het lokaal zit, mag het mondkapje af 

• de eerdere regels, zoals afstand houden tussen leerlingen en personeel én de hygiëne-    
            maatregelen blijven van kracht 
  
Gemeenschappelijk belang 
Wij vinden het van groot belang dat elk middel wordt ingezet om een mogelijke verdere 
verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is in het belang om het aantal besmettingen in 
Nederland weer onder controle te krijgen én om te voorkomen dat de ziekenhuizen en de zorg 
overbelast raken met alle gevolgen vandien. Dit is ook direct in ons eigen belang! Wij weten 
allemaal, dat als Nederland de komende weken de regie over corona niet terug gaat krijgen, nieuwe 
maatregelen een feit zullen zijn. Niemand zit op het ergste scenario van een (nieuwe) ‘lockdown’ 
te wachten. 
 
U zult hopelijk begrijpen dat wij achter het dringende advies van het dragen van het mondkapje 
staan.  
  
Wij begrijpen dat het dragen van een mondkapje vervelend gevonden kan worden. 
Gelukkig kan het merendeel van de dag – als de leerling in het lokaal zit - het mondkapje af. 
  
Dringend verzoek of verplichting? 
De Melanchthon-scholen zijn nog in gesprek met de MR om te kijken of het dringende verzoek wordt 
omgezet naar een verplichting. Wij willen daartoe in rust even goed overleggen om een 
weloverwogen en duidelijk besluit te nemen. 
  
Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen vanaf maandag een mondkapje gaan dragen. Het personeel 
van MBS zal ook daarin het goede voorbeeld geven.  
  
Wij wensen u allen een goed weekend toe én laten we samen ervoor zorgen gezond te blijven. 
  
 
Met hartelijke groeten,  
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie  


