Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van Produs

Datum:
Kenmerk:
Betreft:

30 november 2020
Produs/ag/secr
dragen van mondkapjes

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals jullie weten, geldt sinds enige tijd het dringende advies om op school een mondkapje
te dragen. Vanaf aanstaande dinsdag is er een nieuwe situatie. Per 1 december 2020 wordt
het advies een wettelijke verplichting. Vanaf dan is iedereen verplicht om met een
mondkapje op school te komen en deze te dragen.
Dit geldt ook voor leerlingen onder 13 jaar. In deze brief lichten we toe hoe we de regels
naleven. Als school zijn wij verplicht de regels te handhaven.
Vanaf 1 december geldt de mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs.

Vanaf dinsdag 1 december dragen alle leerlingen, medewerkers
en bezoekers een mondkapje op school.
Het dragen van een mondkapje is verplicht.
Het is niet toegestaan een bandana, sjaal of spatscherm te
dragen ter vervanging van het mondkapje.

Afspraken dragen mondkapje
1. Heb je geen mondkapje bij je? Dan ga je naar huis om je
mondkapje op te halen. De gemiste tijd moet je op school
inhalen.
Je kan een mondkapje op school kopen. De kosten zijn €
0,50. Je betaalt contant.
2. Heb je geen mondkapje op in de school? De docent vraagt jou
je mondkapje op te doen. Doe je dat niet, dan krijg je een
gesprek met de locatiedirecteur.
Ook nemen we contact op met jouw ouders.
3. Mag je om medische redenen geen mondkapje op? Jouw
ouders zorgen voor een doktersverklaring.
Jouw ouders kunnen hierover contact opnemen met de
school.

Draag een mondkapje als je loopt door de school. In de gangen,
op de trap, als je het klaslokaal binnenkomt en als je het lokaal
verlaat. Loop je door het klaslokaal of door de kantine? Dan zet je
jouw mondkapje op.
Je mondkapje mag af als je in het klaslokaal of in de kantine zit.
Het mondkapje mag ook af als je op een vaste staanplaats de
les volgt. Buiten of tijdens het sporten hoef je geen mondkapje te
dragen.
Aan het einde van de les zet je voordat je het lokaal verlaat je
mondkapje op.

We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de wettelijke regelgeving houdt.
Hartelijke groet,

Anja Geritz
algemeen directeur Praktijkscholen Quadraam

