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Nieuwsbrief voor ouders 

Mondkapjes: 
U hebt sinds gisteren kunnen lezen dat het ministerie een dringend advies heeft gegeven 
over het dragen van mondkapjes. Nadat zij hebben overlegd met de onderwijssector over 
het gebruik van mondkapjes in het onderwijs is het volgende afgesproken: 
Dringend advies 
In het voortgezet onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te 
dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te 
waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen 
zitten kan het mondkapje af. Ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020. 
Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de 
praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden 
gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij 
lassen). 
Scholen in het voortgezet onderwijs beslissen zelf of een mondkapje verplicht is. Dit 
stellen ze  vast in het leerlingenstatuut, en de medezeggenschapsraad moet instemmen. 
Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen 
vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te 
ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten. 
 
Ik heb donderdagavond aan de MR gevraagd of het dragen van mondkapjes een 
verplichting kan worden en zij heeft daarop een uitgebreide reactie gegeven. We zullen 
komende week het dragen van een mondkapje dringend adviseren en na de 
herfstvakantie verplichten. Volgende week vrijdag (nieuwsbrief nummer 5) wordt een 
meer uitgewerkt plan gecommuniceerd. 

Ventilatie: 
Recente berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel 
discussie is ontstaan. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte 
houden van de stand van zaken. 
 
Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij 
grote druppels worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of 
kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht 
van het virus. In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te 
beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van 
COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande 
regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook 
voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met 
gezonde lucht. 
 
Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan 
reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. Minister 
Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de 
(voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende 
gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op 
Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk 
dat scholen een plan van aanpak opstellen. 
 
Ons bestuur, Dunamare Onderwijsgroep, heeft onderzocht hoe het staat met de 
ventilatie en luchtkwaliteit van het Spaarne College, Badmintonpad. 
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De ventilatie op het Spaarne College, Badmintonpad voldoet aan de geldende richtlijnen. 
We houden wel rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat 
betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de 
ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. 
 
Ook heeft het Spaarne College een tweede locatie, waar de afdeling ISK is gehuisvest dat 
is een locatie op het Junoplantsoen.  
De ventilatie op het Junoplantsoen voldoet op verschillende plekken van de school niet. 
Dit lossen we op door het toepassen van verschillende maatregelen uit de Handreiking 
Coronavirus en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op scholen (zie 
weeropschool.nl/ventilatie. 

Nog even dit: 
We hebben de afgelopen weken een aantal keren incidenten meegemaakt tussen 
leerlingen onderling. We hebben mentoren gevraagd om het leerlinggedrag in de pauzes 
(en het filmen daarvan) te bespreken en aan te geven dat we stevig optreden. In het 
kader van rust, ruimte, regelmaat en Covid 19 zullen we wellicht op korte termijn 
overgaan tot gescheiden van pauzetijden. Dat zal dan ook consequenties hebben voor de 
lestijden. Ook daarover verwachten we in nieuwsbrief 5 meer informatie te kunnen 
geven. 

Tot slot 
Volgende week vrijdag ontvang u een vijfde nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van 
deze nieuwsbrief (of vanwege andere zaken) willen reageren dan kunt u mij een mail 
sturen w.huiberts@spaarnecollege.nl. 
 
Met vriendelijke groet namens de schoolleiding, 
 
 

 
W. Huiberts 
Directeur 
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