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Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Zoals u overal hebt kunnen horen en lezen zijn we nog niet van het coronavirus af. Het 
RIVM constateert dat er sprake is van een tweede golf in de verspreiding van het 
coronavirus in Nederland en in onze regio. Om de verspreiding tegen te gaan adviseert 
het kabinet sinds 1 oktober jl. dringend tot het dragen van mondkapjes in scholen. Op 
13 oktober scherpte het kabinet deze maatregel aan tot een verplichting voor het 
dragen van mondkapjes in alle publieke binnenruimtes. De juridische grondslag 
daarvoor verwacht het kabinet binnenkort. 
 
Het verplichten van mondkapjes 
Met het aantal oplopende besmettingen geven wij graag gehoor aan deze verplichting. 
Aan de medezeggenschapsraad is gevraagd om in te stemmen met de verplichting om 
mondkapjes te dragen in onze school. De medezeggenschapsraad vergadert 
aanstaande maandagavond 26 oktober. Na instemming wordt deze verplichting 
opgenomen in de schoolregels en geldt dan voor alle leerlingen, medewerkers en 
bezoekers van de school.  
We willen maandag 26 oktober direct goed starten door bij binnenkomst allemaal een 
mondkapje te dragen!  
 
Waarom verplichten?  
Vlak voor de herfstvakantie zagen we de eerste dagen dat nagenoeg alle leerlingen van 
De Boerhaave een mondkapje droegen. In de dagen erna werd dat echter steeds 
minder. Gesprekken met leerlingen hebben ons geleerd dat een verplichting de 
leerlingen zou helpen om dat wel weer te doen. Omdat wij het belangrijk vinden dat 
iedereen veilig naar school kan blijven gaan, voeren wij, vooruitlopend op de definitieve 
invoering door het kabinet, een mondkapjesplicht in voor alle schoollocaties van het 
EHL. 
 
Wanneer een mondkapje dragen?  
Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje zodra ze het gebouw van onze 
school betreden. Zij dragen het mondkapje ook bij leswisselingen, op weg van en naar 
de pauze en bij het verlaten van de school. Anders gezegd: wanneer je loopt draag je 
een mondkapje. Zit je in de les, in het Atrium of in het studiecentrum, dan hoeft het niet. 
Maar zodra je gaat lopen, draag je het mondkapje weer. Buiten het gebouw geldt de 
verplichting niet.  
 



Bij praktijkvakken en practica lukt het niet altijd om anderhalve meter afstand te houden 
voor goede instructie. In dat geval kan de docent instrueren een mondkapje te dragen 
voor de momenten dat de instructie daarom vraagt. 
 
Wij realiseren ons dat er verschillende meningen en opvattingen zijn. Zowel over het 
virus en de gevolgen daarvan als ook over de maatregelen. Omdat wij niet deskundig 
zijn op dit terrein gaan we hierover geen discussie aan. Wij willen ervoor zorgen dat alle 
leerlingen en medewerkers zich veilig voelen om naar school te komen. Daar is ieders 
medewerking voor nodig. Ik vertrouw er op dat ik op u rekenen kan. 
 
Beslisboom 
De VO-raad heeft de beslisboom die aangeeft wanneer leerlingen naar school kunnen 
gaan en wanneer ze thuis moeten blijven, iets aangepast. Leerlingen mogen nu wel 
naar school als een huisgenoot koorts heeft. U vindt de beslisboom op  
https://www.boink.info/cms/streambin.aspx?documentid=355. 
 
Ik hoop dat we allemaal gezond blijven en ik wens u sterkte op momenten dat het zwaar 
is. 
 
Mocht deze brief bij u tot vragen leiden dan kunt u een mail sturen naar 
info.deboerhaave@ettyhillesumlyceum.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H.H.J. Vellener 
Directeur De Boerhaave 
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