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Aan alle leerlingen en ouder(s) / verzorger(s) 

 

 

 
Datum:   2 oktober 2020 

Kenmerk: 202100081/GDE 

Betreft:  mondkapjesplicht en veilige frisse lucht 

 

 

 

Beste ouders(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

Invoering mondkapjesplicht* 

Naar aanleiding van een dringend advies van de minister gisteren en berichtgeving van de VO-raad; 
https://www.vo-raad.nl/nieuws/vo-raad-dringend-advies-voor-dragen-mondkapje-op-school, laten we u 

weten dat ons College van Bestuur heeft besloten om vanaf aanstaande maandag 5 oktober voor 

alle Dunamare scholen een mondkapjesplicht in te voeren bij beweging in de openbare ruimtes bij 

beweging. Dat betekent dat leerlingen, medewerkers en ook bezoekers en leveranciers een 

mondkapje moeten dragen als er door de gangen of in de pauzeruimtes gelopen wordt. Als iemand 

ergens gaat zitten, mag het mondkapje af. 

Deze beslissing is abrupt en dient afgestemd te zijn met de MR. Deze afstemming heeft gisteren en 

vandaag plaatsgevonden. De MR heeft ingestemd met de mondkapjesplicht. 

De beslissing voor een verplichting als uitgangspunt (i.p.v. een advies) is genomen om er geen 

onduidelijkheid over te laten bestaan bij leerlingen, ouders en personeel. We willen alles op alles 

zetten om de school open te houden en we willen een veilige leer- en werkomgeving voor onze 

leerlingen en collega’s. Met een plicht kunnen we iedereen aanspreken op het gewenste gedrag.  

Van de leerlingen wordt m.i.v. maandag 5 oktober verwacht dat ze zelf een mondkapje meenemen. 

We vragen u dan ook om erop toe te zien dat uw zoon/dochter maandag een mondkapje meeneemt 

naar school. We zullen allemaal moeten wennen aan deze nieuwe situatie en we zullen de eerste 

dagen enige coulance betrachten als leerlingen geen mondkapje bij zich hebben. We hebben een 

beperkte voorraad mondkapjes beschikbaar op school. 

De invoering van de mondkapjesplicht komt niet in de plaats van de al geldende hygiëne- en 

veiligheidsmaatregelen: 

• Schud geen handen; 

• Hoest en nies in je elleboog; 

• Gebruik papieren zakdoekjes; 

• Was vaak je handen; 

• Vermijd drukte; 

• Houd 1,5 meter afstand. 

 

 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/vo-raad-dringend-advies-voor-dragen-mondkapje-op-school
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Veilige frisse lucht 

De afgelopen maanden heeft Dunamare Onderwijsgroep in al haar schoolgebouwen 

ventilatieonderzoek laten doen. Dat leverde een duidelijk beeld op; de ventilatie op alle scholen 

voldoet met de extra maatregelen die we nemen, aan de geldende richtlijnen.   

Ook zijn alle Dunamare scholen inmiddels voorzien van meetapparatuur en zijn we continu met 

experts in gesprek om te blijven zorgen voor een optimale klimaat/ventilatie binnen de school.  

 

Natuurlijk houden we rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat 

betekent dat we de lokalen in de school continu ventileren. We zoeken daarbij voortdurend naar  

een optimale balans tussen voldoende ventilatie en een prettig binnenklimaat.  

 
Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het Landelijk coördinatieteam ventilatie op 
scholen heeft een lijst gepubliceerd met veel gestelde vragen over ventilatie op scholen, specifiek 
voor ouders van schoolgaande kinderen. Die kunt u vinden op de volgende website: 
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/ventilatie/ . 
 
We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u alvast een heel fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Brenda Stam 
Priscilla Ruizeveld de Winter 
Kees Beentjes 
Joost van het Kaar 
Arjan van Waveren 
Mardike de Goede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Met wat iedereen een mondkapje is gaan noemen, wordt een mondneusmasker bedoeld. 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/ventilatie/

