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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen 
 
 
 
Haarlem, 17 januari 2022 
 
Betreft: mondkapjesplicht 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Al enige tijd is het dragen van een mondkapje op school verplicht. Een verplichting die voor een 
aantal leerlingen lastig na te komen is en voor ons soms ook lastig te handhaven. Sommige 
leerlingen komen dagelijks de school binnen zonder mondkapje en moeten ook tijdens de 
schooldag vaak worden aangesproken op het dragen van een mondkapje. De meeste leerlingen 
reageren daar dan heel goed op, maar er is ook een groep leerlingen die minder goed reageert. 
Dit zorgt op zo’n moment voor een onnodig negatieve sfeer in de school, terwijl het zo belangrijk 
is om in deze tijden positief met elkaar om te gaan. Wij voelen ons daarom genoodzaakt om het 
dragen van de mondkapjes strenger te gaan handhaven, zodat het aanspreken van leerlingen 
uiteindelijk hopelijk minder nodig zal zijn. We hanteren daarbij een zogenaamd lik-op-stuk beleid 
en hebben intern de volgende afspraken gemaakt.   
 
Op woensdag 19 januari 2022 krijgen alle leerlingen die geen mondkapje hebben voor de laatste 
keer een mondkapje uitgereikt door school. Dat gebeurt aan het begin van de dag. We 
verwachten dan ook dat onze leerlingen dat kapje dragen als ze zich door de school bewegen. 
 
Indien een leerling op donderdag 20 januari de school binnenkomt zonder mondkapje, dan wordt 
de leerling naar huis gestuurd om een mondkapje thuis op te halen. Wij zullen de leerling eerst 
vragen om naar huis te bellen om mee te delen dat een mondkapje wordt gehaald, zodat u op de 
hoogte bent. De lestijd die de leerling mist wordt de volgende ochtend ingehaald. De leerling 
meldt zich dan namelijk om 07:45 uur bij school.   
 
Daarnaast zal ook het dragen van een mondkapje tijdens bewegingen door school strenger 
worden gehandhaafd. Mocht een leerling zich door school verplaatsen zonder mondkapje, dan 
dient die leerling zich aan het einde van de lesdag te melden bij haar/zijn coördinator. De leerling 
blijft dan een lesuur na. Als een leerling hier meerdere keren op aangesproken moet worden en 
dus meerdere keren moet nablijven, zal er een gesprek met u als ouder(s)/verzorger(s) 
plaatsvinden.  
 
Leerlingen die vanwege geoorloofde redenen geen mondkapje hoeven te dragen, hebben hun 
verklaring altijd bij zich.  
 
Gezamenlijk hopen we dat deze aanpak gaat leiden tot minder discussies en minder negatieve 
situaties tijdens vrije momenten en vragen u om het bovenstaande thuis ook met uw 
zoon/dochter te bespreken. Uiteraard zullen ook de leerlingen door ons geïnformeerd worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
W. Huiberts 
directeur 
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