
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
van het Christelijk College Schaersvoorde 
 
 
Aalten, 16 oktober 2020 
 
Onderwerp: het verplicht dragen van een mondkapje 
 
Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s), 
 
Schaersvoorde heeft – samen met alle scholen in de regio en in overleg met de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad - besloten om het dragen van een mondkapje 
te verplichten. Direct na de herfstvakantie moeten leerlingen én medewerkers op school een 
mondkapje dragen. Het dragen van een mondkapje is nadrukkelijk een aanvulling op de 
basisregels en geen vervanging daarvan. 
 
Iedereen zorgt zelf voor een mondkapje. Schaersvoorde heeft de komende tijd mondkapjes 
beschikbaar voor leerlingen die een eigen mondkapje vergeten zijn. Leerlingen die geen 
mondkapje (willen) dragen, worden niet toegelaten in school. We zullen dan met de ouders 
in gesprek gaan wat dit betekent voor het onderwijs.  
 
Bij zo’n verplichting ontstaat ook de vraag wat we verstaan onder een mondkapje. We volgen 
daarin de RIVM-aanwijzingen. Dat betekent dat sjaals, om het hoofd geknoopte 
T-shirts, kapjes met gaten erin, gelaatsschermen en dergelijke niet gelden als mondkapje.  
 
Vanaf maandag 26 oktober gelden de volgende regels: 
• Iedereen draagt verplicht een mondkapje bij elke verplaatsing in de school. 
• Iedereen draagt verplicht een mondkapje bij de beroepsgerichte vakken/de 

praktijkvakken wanneer het lastig is 1,5 meter afstand te houden. De docent zal dat  
 aangeven. 
• In de klas gaat, als leerlingen op hun plek zitten, het mondkapje af. 
• In de pauze mag, als leerlingen zitten, het mondkapje af.  
• Iedereen zorgt zelf voor een mondkapjes. 
 
We weten dat ouders verschillend denken over de meerwaarde van deze maatregel. We 
hopen dat er begrip is voor deze keuze en dat we er samen voor kunnen zorgen dat 
leerlingen zo goed mogelijk les kunnen krijgen in deze bijzondere periode. 
 
De automaten kunnen na de herfstvakantie worden gebruikt. De kantine zal vanaf maandag 
2 november weer open zijn. Mochten onverhoopt de landelijke protocollen op dit punt 
wijzigen, dan zullen we de situatie moeten herzien.  
 
Tot slot wijzen we de ouders op de schoolbrede nieuwsbrief die in de loop van de dag wordt 
verzonden. Hierin kijken we terug op de eerste weken van het schooljaar en wordt onder 
andere een beeld gegeven van de introductie-activiteiten. 
 
Namens alle collega’s wens ik jullie allemaal een goede en gezonde herfstvakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wilma van Velden 
Rector     


