
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Praktische uitwerking verplichting gebruik mondkapje op VHL Kagerstraat  

 

 

Leiden, 21 oktober 2020 

 

 

Beste leerling (geachte ouders/verzorgers), 

 

Vorige week vrijdag hebben we je geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot Covid-19 op onze 

school. Daarin hebben we onder andere plannen aangekondigd om het dragen van een mondkapje verplicht te 

stellen. Gisteren heb je een algemene brief van het College van Bestuur van SCOL ontvangen, waarin werd 

aangegeven dat we daadwerkelijk met ingang van maandag 26 oktober tot een verplichting over gaan en ook 

waarom we dat doen. Omdat elke school praktisch gezien anders is georganiseerd, volgt hieronder de 

praktische uitwerking van de richtlijn voor de leerlingen van VHL Kagerstraat. 

 

In het schoolgebouw dragen we een mondkapje, als we niet in een lokaal zijn. De enige uitzondering op deze 

regel is onze pauzeruimte in de aula/hal/kantine en de ‘basement’.  Ook het als pauzeruimte ingerichte stuk 

van de fietsenstalling (met nieuwe tafelvoetbal- en tafeltennistafels!) valt onder de uitzondering.  De reden 

hiervoor is simpel: met een mondkapje op is het lastig om een boterham te eten.  

 

In de praktijk zullen vanaf maandag 26 oktober bij de ingangen van de school aan het begin van de lesdag 

conciërges en leden van de schoolleiding toezien op het dragen van mondkapjes. Bij elke leswisseling zetten we 

de mondkapjes op, voordat we het lokaal verlaten. Pas na aankomst in het volgende lokaal (of in de 

pauzeruimte, zoals hiervoor beschreven) mag het mondkapje weer af. School voorziet niet in mondkapjes; zorg 

er dus voor dat je zelf een mondkapje bij je hebt als je van huis vertrekt. Tip: leg een extra mondkapje in je 

locker.  

 

We snappen dat het bovenstaande niet door elke leerling als even prettig wordt ervaren. We willen echter 

voorkomen dat onze school vanwege de oplopende besmettingen dicht moet. We doen het in het belang van 

de leerlingen en medewerkers van het Visser ’t Hooft Lyceum Kagerstraat. We hopen je hiermee voldoende te 

hebben geïnformeerd en bedanken je alvast voor je medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bas Pijnappel, teamleider brugklassen 

Annemarie Davelaar, teamleider 2/3MHV+4M 

Alexandra Vleeming, teamleider havo bovenbouw 

Peter Wietsma, teamleider vwo bovenbouw 

Willem Koster, teamleider bedrijfsvoering 

Ron Onderwater, directeur 


