Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
RSG Slingerbos | Levant

Datum : 2 oktober 2020
Ref.nr. : R/secr/dir.
Betreft : mondkapje

Beste ouder/verzorger,
Waarschijnlijk heeft u via de landelijke media al gehoord dat de ministers
Van Engelshoven en Slob (beiden van OCW) gistermiddag overlegd hebben met de
onderwijssector over het gebruik van mondkapjes in het onderwijs. Voor het voortgezet
onderwijs is afgesproken dat er een dringend advies komt om buiten het leslokaal een
mondkapje te dragen. De ingangsdatum voor deze maatregel is maandag
5 oktober 2020.
Als RSG Slingerbos | Levant geven wij gehoor aan dit dringend advies. Met ingang van
maandag 5 oktober a.s. verwachten wij dat alle leerlingen en medewerkers een
mondkapje dragen. Dit geldt voor alle verkeersruimtes in onze schoolgebouwen. Voor
docenten en leerlingen geldt dat zij tijdens de les geen mondkapje op hoeven te
hebben. Een ezelsbruggetje voor onze leerlingen: “zit je dan mag het mondkapje af,
sta of loop je dan heb je een mondkapje op”.
Leerlingen die in de aula zitten om te pauzeren, kunnen het mondkapje afdoen om te
lunchen. Als de leerling staat of gaat lopen, zal hij/zij het mondkapje weer op moeten
zetten. Voor de leerpleinen en het OLC geldt dat leerlingen daar niet mogen pauzeren
en/of eten en drinken. Aangezien dat verkeersruimtes zijn (waar ook veel medewerkers
doorheen lopen) is het dragen van een mondkapje door leerlingen ook op de
leerpleinen noodzakelijk. Het maakt hierbij niet uit of ze zitten te studeren of er
doorheen lopen.
Wij willen u vragen om uw zoon/dochter te voorzien van een mondkapje en uit te
leggen dat we vanaf maandag verwachten dat uw zoon/dochter een mondkapje op
heeft buiten het leslokaal. Dit kan een mondkapje voor eenmalig gebruik zijn of een
stoffen, uitwasbaar mondkapje. Voor leerlingen die nog niet gewend zijn aan het
dragen van een mondkapje zijn er filmpjes op YouTube beschikbaar met een duidelijke
instructie (o.a. https://www.youtube.com/watch?v=Eq8RNVfxFZA).
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Hopelijk zal de landelijke oproep voor het dragen van mondkapjes in de
verkeersruimtes van de scholen bijdragen aan het terugdringen van het aantal
besmettingen. Naast het dragen van een mondkapje gelden ook alle andere
maatregelen van het RIVM. Leerlingen moeten nog steeds anderhalve meter afstand
tot het personeel houden en een goede handhygiëne hebben. En we kunnen dit niet
vaak genoeg herhalen: bij (milde) klachten blijf je thuis en laat je je testen.
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Adriaan Veenenbos en Remon Brink
Directie RSG Slingerbos | Levant
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