
 

 

Rotterdam,  2 oktober 2020 

Betreft:  Coronavirus (update) 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Hierbij informeer ik u over het gebruik van mondkapjes op onze scholen.  

 

Eerder deze week adviseerde het kabinet al om mondkapjes te dragen in winkels en in 

andere publiek-toegankelijke ruimten zoals musea, parkeergarages, bibliotheken, theaters 

en concertzalen, behalve als mensen op hun stoel zitten. Vanaf maandag 5 oktober geldt dit 

dringende advies ook op middelbare scholen (*).  

 

Onze scholen sluiten zich aan bij dit advies. Voor onze medewerkers en leerlingen betekent 

dit dat zij dringend worden gevraagd vanaf maandag 5 oktober 2020 mondkapjes te 

dragen in de gangen, in de kantines en in de aula. Het dragen van mondkapjes tijdens 

de lessen is in de meeste gevallen niet nodig. Bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo en 

de praktijkvakken in het praktijkonderwijs wordt een mondkapje ook dringend geadviseerd 

bij lessen waarbij de 1,5 meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel niet altijd goed 

mogelijk is. Dit geldt alleen als het mondkapje de veiligheid van de lessen niet in gevaar 

brengt (zoals bij lassen). 

 

Het dragen van mondkapjes is uiteraard niet hét middel tegen corona. “Maar het kan wel 

bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. Het is belangrijk dat de andere 

coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en 

tussen onderwijspersoneel onderling ook nageleefd worden.” aldus de VO-raad, de 

vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. 

 

Met ingang van maandag 5 oktober 2020 ontvangen wij uw kind graag mét een mondkapje 

op school. Wilt u dit bespreken met uw kind, en zorgen voor een voorraad mondkapjes waar 

hij of zij de komende weken mee vooruit kan?  

 

Ik dank u mede namens de collega’s van onze scholen hartelijk voor uw begrip en 

medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

R.C.M. Elgershuizen, bestuurder  

LMC Voortgezet Onderwijs 

 

(*) Klik hier voor het betreffende nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid. 

 

Voor meer informatie, zie ook de volgende websites:  

www.rijksoverheid.nl; www.rivm.nl en www.ggdrotterdamrijnmond.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2020/10/01/duidelijkheid-over-mondkapjes-in-het-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

