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Memo ouder(s)/verzorger(s) 

Mondkapjesplicht Haarlem College vanaf maandag 5 oktober 2020 
 

Verplichting 
In navolging van het dringende advies van het kabinet om in openbare ruimtes en in 

scholen een mondkapje te dragen, heeft het Haarlem College besloten om per 5 oktober 

2020 een mondkapjesplicht in te voeren. Deze verplichting zal tot nader order gelden. 

Waar de wet het kabinet niet toestaat een verplichting in te voeren, heeft de directie van 

een school deze bevoegdheid wel. Om daarin ondubbelzinnig duidelijkheid te geven, is er 

na unanieme instemming van de MR besloten tot deze verplichting voor allen die zich in 

de school bevinden. Vanaf 5 oktober dragen alle mensen die zich in de school bewegen 

een mondneusmasker in de gangen en de andere openbare ruimtes binnen de school. In 

het lokaal, of op een andere plek waar iemand gaat zitten, mag het masker af. Dit geldt 

bijvoorbeeld in de pauzeruimte om iets te eten en te drinken. Op het schoolplein geldt de 

mondkapjesplicht niet.  

 

Doel van het dragen van een masker 
Het corona-virus laait op. Dat betekent dat het aantal besmettingen toeneemt. De 

mondkapjesplicht gaat er niet voor zorgen dat dit een halt toegeroepen wordt. De 

combinatie van maatregelen zal hier wel aan bijdragen. Het gaat dan om de hygiëneregels 

(geen handen schudden, vaak handen wassen, niet aan het gezicht komen, niezen en 

hoesten in ellenboog en papieren zakdoekjes gebruiken, thuisblijven bij klachten en laten 

testen) in combinatie met het gebruik van het mondneusmasker.  

We weten uit onderzoek dat de school niet de plek is waar het vaakst besmettingen 

plaatsvinden. Dat is in de thuissituatie. Het aantal besmettingen op het Haarlem College is 

zelfs laag te noemen. Met de invoering van de mondkapjesplicht naast de bestaande 

hygiënemaatregelen hopen we dit zo te houden.  

 

Het mondneusmasker 
Het mondneusmasker is een gezichtsmasker dat de mond en de neus bedekt. De ogen zijn 

vrij en zichtbaar. Dit kan een stoffen wasbaar exemplaar zijn of een model voor eenmalig 

gebruik. Er mag ook gebruik gemaakt worden van een gezichtskap, waarbij naast de mond 

en de neus ook de ogen beschermd zijn achter een transparant scherm. Medewerkers en 

leerlingen maken gebruik van hun eigen masker. Het masker mag een kleur hebben of een 

bedrukking, hiervoor gelden dezelfde regels als bij kleding. Het masker mag niet 

aanstootgevend zijn. 

Handhaving 
Het dragen van een mondneusmasker is voor iedereen binnen de school vanaf 5 oktober 

verplicht. Dat betekent dat we elkaar erop aanspreken als het niet gedragen wordt. We 

volgen hierbij de lijn zoals we die ook volgen als het gaat om het (niet) dragen van een 

pet. Een leerling die met een pet de school binnen komt, vragen we vriendelijk deze af te 

zetten. Een leerling die zonder mondneusmasker door de school beweegt, vragen we 
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vriendelijk om deze op te zetten. Als een leerling verklaart het masker vergeten te zijn, 

dan is er bij de leerlingbegeleider de mogelijkheid om er een op te halen. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling dat leerlingen elke keer opnieuw een masker komen halen. 

Zij dienen hier zelf voor te zorgen.  

 

Praktische uitvoering 
Op maandag 5 oktober gaat de mondkapjesplicht in. Leerlingen ontvangen hierover tijdens 

het eerste lesuur van de dag, uitleg van de docent die ze dan hebben.  

Als geste deelt de docent eenmalig aan elke leerling een mondneusmasker uit. Leerlingen 

die het tweede of derde uur als eerste uur les hebben, krijgen de instructie en het 

mondneusmasker op dat moment. Let op: Elke leerling krijgt maandag 1 masker. Het is 

verder de bedoeling dat ze elke dag zelf een masker meenemen.  

 

Tenslotte 
Het zal voor iedereen binnen de school wennen zijn dat we ons zo vrij plotseling toch in de 

situatie bevinden waarin een mondkapjesplicht aan de orde is. Hier horen gevoelens van 

verbazing of zelfs angst bij. Dat geldt voor medewerkers, maar ook voor leerlingen en 

ouders. Dat is niet erg en heel begrijpelijk. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij de mentor 

van uw kind.  

Namens het MT 

Marc Teulings en Viola Scheerder-Rhee 

 

 

 


