Leeuwarden, 27 november 2020
Betreft: wettelijke mondkapjesplicht per 1 december 2020

Geachte ouders, beste leerlingen,
Per 1 december geldt een algemene mondkapjesplicht in openbare, publieke ruimtes. Dus ook in scholen
voor voortgezet onderwijs. Dit staat in de zogenaamde “COVID-19 wet”. Dit betekent dat met ingang van
a.s. dinsdag leerlingen en onderwijspersoneel op school verplicht een mondkapje dragen. Gedurende de les
mogen de mondkapjes af, waarbij het van belang is dat de 1,5 meter afstand tussen leerling en de
docent/medewerker in acht wordt genomen. Als dat niet te garanderen is, zoals in praktijklessen, blijven de
kapjes op.
Als de leerling of medewerker zich buiten de les verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden.
In pauzeruimtes, met vaste zitplaatsen, mag het kapje af. Gym, toneel, dans en bepaalde vormen van
praktijkonderwijs vallen niet onder de mondkapjesplicht. De verplichting geldt ook niet voor personen die
vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen.
Enkele veel gestelde vragen:
•

•
•

•

•
•

Wat wordt onder een mondkapje verstaan? Een mondkapje is een voorwerp dat op grond van zijn
ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken, met de
bedoeling verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan. Het hoeft niet van
medische kwaliteit te zijn, maar een sjaal is geen mondkapje.
Wie zorgt er voor een deugdelijk mondkapje? Dat doet de leerling of het personeelslid zelf. Bij
onverhoopt vergeten is een mondkapje te verkrijgen bij de receptie van de school.
Wat zijn voorbeelden van medische uitzonderingen voor het dragen van een mondkapje? Men kan
denken aan personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een
longaandoening; personen met een zintuigelijke beperking die gebarentaal spreken; personen met
brandwonden in het gezicht; personen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening.
Hoe verkrijgt men een ontheffing op medische gronden? De leerling of het personeelslid dat zich
beroept op een medische uitzondering zal dat bij de leiding van de school aannemelijk moeten
maken. De schoolleiding zal in de regel om een verklaring van de huis- of bedrijfsarts vragen.
Zijn er andere dan medische gronden voor een ontheffing? Nee, die ruimte biedt de wet niet.
Kan de docent zich door de klas bewegen zonder mondkapje? Ja, mits de 1,5 meter afstand
bewaard wordt.

Tot 1 december was er het dringend advies een mondkapje te dragen. We gaan nu een nieuwe fase in, met
een voor iedereen duidelijke verplichting. Toch blijft onze morele oproep dezelfde als in eerdere brieven
over dit onderwerp: laten we het samen doen! Dan zijn we het snelst weer van het virus en alle
beperkingen af.
Met een hartelijke groet,
Joost Visser, bestuurder

