
Mondkapjes op school 
 
Het Ministerie van OCW en een belangrijk aantal organisaties in het onderwijs geven het 
dringende advies vanaf 5 oktober binnen de scholen buiten de les mondkapjes te dragen. 
Onverkort blijft binnen scholen de belangrijkste regel nog steeds de 1,5-meter afstand 
tussen de leerlingen en de medewerkers en tussen de medewerkers onderling.  
In de praktijk blijkt echter al geruime tijd dat de 1,5 meter-regel binnen scholen in de 
uitvoering niet altijd mogelijk is. Omdat dus de 1,5 meter afstand binnen scholen vaak niet te 
waarborgen is, is besloten tot het afgeven van dit dringende advies. 
 
Ook voor onze school nemen we dit dringende advies over en zullen we handelen in lijn met 
deze landelijke richtlijn. 
Concreet betekent dit het volgende: 

 Het dringende advies met betrekking tot het dragen van mondkapjes geldt voor 
leerlingen en medewerkers. 

 Het advies tot het dragen van mondkapjes geldt voor onze school voor de gangen, soos 
en aula. Zodra de leerling ergens zit (bijvoorbeeld tijdens het eten in de aula of het 
werken in de nis), mag het mondkapje af. 

 In de klas kunnen de mondkapjes af. Maar dat hoeft niet! Leerlingen en/of medewerkers 
kunnen als zij dat willen ook in de klas een mondkapje dragen. 

 We rekenen erop dat iedereen zich vanaf 5 oktober aan deze regel houdt. Leerlingen en 
medewerkers die op de betreffende plaatsen geen mondkapje dragen, zullen daarop 
aangesproken worden.  

 
Ons is bekend dat er verschil van mening bestaat over het nut en noodzaak van het dragen 
van mondmaskers. Het RIVM heeft als uitgangspunt dat mondkapjes geen groot effect 
hebben in het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, maar dat er wel zeker een 
effect is. Onze school is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om een nieuwe 
lock down met sluiting van scholen te voorkomen en dat daarom ook de mondkapjes als 
aanvullende maatregel worden ingezet.  
 
We vragen uw begrip voor deze maatregel in de overtuiging dat we alleen dit virus kunnen 
“verslaan” door gezamenlijk alle maatregelen te nemen die de kans daarop vergroten. 
 
 


