Geachte ouder/verzorger,
Zoals u misschien al weet, geldt voor het voortgezet onderwijs vanaf 5 oktober het
dringende advies om een mondkapje te dragen in gangen en andere ruimten buiten het
klaslokaal. Het gaat om plekken waar veel leerlingen en medewerkers elkaar passeren, en
afstand houden niet altijd goed mogelijk is. In de klas kan het mondkapje af. Alleen bij de
praktijkvakken in het vmbo is het advies een mondkapje te gebruiken in het lokaal als
voldoende afstand houden niet mogelijk is.
In het hele land nemen de besmettingen toe en eerder deze week kwam het kabinet al met
het advies om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. SCOL vindt het
belangrijk om er samen alles aan te doen om besmetting te voorkomen. Daarom volgen we
dit nieuwe advies voor de middelbare scholen graag op, evenals alle andere schoolbesturen
in de Leidse regio. Het mondkapje is een aanvulling op de basisregels in de strijd tegen
corona. Het blijft dus belangrijk om afstand te houden, handen te wassen, te hoesten en te
niezen in de ellenboog, thuis te blijven bij klachten, te testen en thuis de uitslag af te
wachten.
Het advies geldt vanaf aanstaande maandag. Hoewel het niet verplicht is, hopen wij op uw
begrip. Wij verzoeken u vriendelijk om ervoor te zorgen dat uw kind maandag een
mondkapje bij zich heeft.
Het laatste wat we willen is dat we weer scholen volledig moeten sluiten en leerlingen alleen
weer thuis online les kunnen krijgen. Technisch kan het, maar techniek kan nooit het
persoonlijke contact op school vervangen tussen leerlingen, docenten en medeleerlingen.
School betekent bovendien zoveel meer dan alleen onderwijs krijgen. Het is voor leerlingen
een belangrijk deel van hun sociale leven.
Wij zien dit advies dan ook als een extra stap om ervoor te zorgen dat de scholen open
kunnen blijven en het onderwijs zo normaal mogelijk kan doorgaan.
Wij hopen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Hans Werkman
Directeur a.i. Bonaventuracollege Burggravenlaan

