
Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Sinds de herfstvakantie geldt op onze school het dringende advies om een mondkapje te dragen. Op 
1 december gaat de wettelijke verplichting in om een mondkapje te dragen. Dat betekent dat 
iedereen vanaf komende dinsdag verplicht is om op school een mondkapje te dragen. In deze brief 
informeren we je over wat dit in de praktijk betekent. Bij de vertaling naar de praktijk gebruiken 
we de handreiking die de VO-Raad heeft gemaakt. De VO-Raad is de koepelorganisatie van 
middelbare scholen. 
 
Waar draag je een mondkapje? 
In alle binnenruimtes draag je een mondkapje, tenzij je zit. Je hoeft dus geen mondkapje te dragen 
in de les en als je in de aula zit. In de lessen drama en gymnastiek loop je vaak, toch hoef je ook in 
deze lessen geen mondkapje te dragen. 
Als je geen mondkapje bij je hebt, of je bent het mondkapje kwijtgeraakt, kun je er bij de balie 
één kopen. Een wegwerpmondkapje kost € 0,50 en een stoffen exemplaar kost € 2,-. Betalen kan 
alleen contant. De opbrengst gaat naar onze Ghana-actie. 
 
Wat als je om medische redenen geen mondkapje kunt dragen? 
Als je om medische redenen geen mondkapje kunt dragen, vragen we ouders/verzorgers om contact 
op te nemen met je teamleider. Hij of zij kan toestemming geven om geen kapje te dragen, 
eventueel na overleg met een deskundige van bijvoorbeeld ons ondersteuningsteam. Voorbeelden 
van deze medische redenen zijn: 

o personen die een verminderde arm- of handfunctie hebben en daardoor geen mondkapje op 
kunnen zetten; 

o personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening; 
o personen met zintuigelijke beperkingen die gebarentaal spreken; 
o personen met (ernstige) brandwonden op hun gezicht waardoor geen mondkapje gedragen 

kan worden; en 
o personen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening ontregeld 

raken als zijzelf een mondkapje dragen. 
 
Handhaving 
We zijn als school verplicht om het dragen van een mondkapje te handhaven vanaf 1 december. We 
vertrouwen erop dat iedereen een mondkapje draagt waar het moet. Als je dat niet doet, spreken 
we je daar op aan.  
 
Tenslotte 
De mondkapjesplicht is nieuw en het is wellicht wennen aan het feit dat er nu een verplichting is. 
Je kunt zomaar een keer vergeten het mondkapje op te zetten als je bijvoorbeeld net lekker aan 
het kletsen bent terwijl je naar een lokaal loopt. Laten we elkaar er dan aan herinneren dat het 
mondkapje op moet. We vragen ook nog een keer je aandacht voor de corona-adviezen zoals 
thuisblijven bij klachten en anderhalve meter afstand houden van volwassenen. Alle adviezen vind 
je via de coronapagina op onze website. Samen kunnen we corona eronder krijgen. Als het zover is, 
zal deze plicht weer vervallen.  
 
Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met je mentor / de mentor van uw zoon of 
dochter.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. J (Jan-Maarten) de Wit 
rector 

https://www.lyceumelst.nl/?s=ghana
https://www.lyceumelst.nl/coronavirus-informatie-lyceum-elst/

