Betreft: Mondkapjesplicht

Brielle, 23 oktober 2020

Beste lezer (ouder, leerling, medewerker, bezoeker),
Vooruitlopend op de mondkapjesplicht die de overheid aan het voortgezet onderwijs oplegt, heeft
de directie van Maerlant in overleg met de Medezeggenschapsraad besloten deze draagplicht in te
stellen vanaf maandag 26 oktober 2020 vanaf 06.00 uur.
Het dragen van een mondkapje op de juiste wijze (dus mond én neus zijn bedekt) was tot op heden
een dringend advies volgens onderstaande spreuk:

Als je loopt of staat,
Mondkapje op het gelaat.
Als je ergens kunt zitten,
Laat dan maar zitten!

Vanaf de eerste schooldag na de herfstvakantie houdt iedereen zich aan deze spreuk en zullen we
deze verplichting ook handhaven.
Er zijn 3 uitzonderingen op de plicht tot het dragen van een kapje tijdens staan of lopen:

1. Leerlingen die gymnastiek hebben, mogen afzien van het dragen van een mondkapje tijdens
de gymnastiekles;
2. Medewerkers in een kantoor of op hun werkplek (mits de 1,5m gehanteerd wordt) én
docenten in hun ‘afgezette strafschopgebied’ mogen afzien van het dragen van een
mondkapje,
3. Iedereen die om medische redenen geen mondkapje mag dragen. Deze persoon wordt de
toegang tot het gebouw geweigerd zolang er geen medische verklaring (door een huisarts)
aan de school is overlegd, en hij moet een kopie van deze verklaring altijd op zak hebben.
Voor personen die om medische redenen geen mondkapje mogen dragen, stelt de school een
plastic beschermkap ter beschikking.
Zodra je ergens in het gebouw kunt zitten mag het mondkapje af.

Handhaving
Aangezien het mondkapje een verplichting is rekenen we het tot de standaard ‘outfit’ van een
persoon. Iemand die Maerlant binnentreedt is dus zélf verantwoordelijk voor het bij zich hebben en
dragen van een mondkapje. Indien iemand geen mondkapje bij zich heeft, dan krijgt hij bij de entree
(tot 1 november) een mondkapje van school. Na 1 november wordt de persoon bij het niet bij zich
hebben van een mondkapje naar huis gestuurd.
Leerlingen die weigeren een mondkapje te dragen worden naar huis gestuurd. Voor school geldt dan
niet de verplichting om thuisonderwijs te verzorgen. De desbetreffende leerling wordt geregistreerd
in Magister onder het kopje ‘ongeoorloofd verzuim’ en Maerlant meldt de reden bij de
leerplichtambtenaar.
Aangezien er standaard meer dan 1000 personen in het gebouw zijn, is het argument ‘ik ben het
vergeten op te zetten’ niet aan de orde. Een leerling die gedurende de dag zich niet aan de
verplichting houdt, wordt door een medewerker naar lokaal100 gestuurd, waarna er met ouders
gebeld wordt en de leerling naar huis gestuurd wordt.

Eten en drinken
Het is onmogelijk om te eten en te drinken met een mondkapje op. Dus moet je een zitplek hebben
om iets te kunnen nuttigen. In de kleine pauze (10.45 tot 11.00) kunnen we niet genoeg zitplekken
garanderen. Wil je iets eten of drinken dan kun je in de kleine pauze (als je dat wilt) blijven in het
lokaal waar je het 3de uur les hebt gehad.
In de grote pauzes wordt het aantal lunchplekken uitgebreid, zodat er genoeg zitplekken zijn. Deze
extra ruimtes worden per dag bekendgemaakt via de monitoren in het gebouw. Deze plekken
worden voorzien van surveillance.
Maerlant kent een aantal statafels waaraan je kunt pauzeren. Dit zijn staanplekken en het dragen van
het mondkapje is dan dus verplicht.

De ‘strenge’ toon van deze brief past niet in de aard van onze communicatie, maar om de veiligheid
te borgen én de school open te kunnen houden, willen we vanaf dag 1 dat het duidelijk is wat de
verplichting van het dragen van een mondkapje op Maerlant inhoudt én wat de consequenties zijn
indien je niet aan deze verplichting meewerkt.

Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,
Anders Vink
rector

