
 
 
 
 
 
Heerenveen, 27 november 2020 
 
 
Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Per dinsdag 1 december a.s. geldt de wettelijke verplichting om op school een mondkapje te dragen. 
De maatregel geldt in eerste instantie voor drie maanden. In deze mail staat kort wat de regeling 
betekent voor iedereen in onze school.  
 
Voor iedereen 
De verplichting voor het bedekken van de mond én neus met een niet-medisch mondkapje (geen 
spatscherm of sjaal) geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Ook als je 12 jaar bent en al op het 
voortgezet onderwijs zit geldt deze mondkapjesplicht. 

Waar draag je het mondkapje? 
Je draagt het mondkapje bij binnenkomst in de school, in de gangen en in de kantine (als je niet eet). 
Dus, overal als je geen les hebt. In de les mag het mondkapje af als je zit. Als een leerling of docent 
zich verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden.  

Uitzonderingen 
Gym, zang, toneel en dans vallen niet onder de mondkapjesplicht. Ook personen die vanwege een 
beperking of een ziekte (bijvoorbeeld aan de luchtwegen) geen mondkapje kunnen dragen, zijn 
uitgezonderd van de plicht. Geldt dit voor jou/uw zoon of dochter? Dan vragen wij ouders of 
verzorgers dit vóór maandag 30 november 9.00 uur kenbaar te maken bij de betreffende teamleider 
(met een toelichting op de reden). In deze bijzondere situaties kunnen leerlingen gebruik maken van 
plastic gezichtsmaskers. Mocht u vragen hebben over mogelijke uitzonderingen dan vragen wij u die 
voor genoemde datum en tijd te stellen aan de teamleiders.  

Handhaven 
Nu het dragen van een mondkapje per wet geregeld is, gaan we de regel handhaven. Zo zullen we 
’s ochtends bij de ingang en tijdens de schooldag de leerling zo nodig herinneren aan het dragen van 
mondkapjes. Leerlingen die een mondkapje zijn vergeten krijgen de mogelijkheid om op school eentje 
te kopen voor € 0,50.   
 
We begrijpen dat het dragen van een mondkapje best vervelend kan zijn. We gaan van een dwingend 
advies naar een wettelijke verplichting. Als we met elkaar de schouders eronder zetten, hopen we dat 
het niet nodig is dat de maatregel verlengd wordt en dat de scholen open kunnen blijven! 
 
 
 
 
 
 


