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Geachte ouder/verzorger, 

 

In onze brief van vrijdag 2 oktober vroegen we uw aandacht voor het dringende advies van het 

kabinet om een mondkapje te dragen. Maandag 5 oktober hadden veel leerlingen direct een 

mondkapje bij zich. Dat was goed om te zien. Hierin hebt u als ouders een belangrijke rol 

gespeeld. Dat waarderen we zeer.  

 

Zoals u vast hebt vernomen uit de media lopen de besmettingen in Nederland snel op. In onze 

scholen voor voortgezet onderwijs hebben we hier ook mee te maken. Steeds meer leerlingen en 

collega’s wachten thuis op een testuitslag of zijn in quarantaine. 

 

Vorige week heeft het kabinet strengere maatregelen afgekondigd. Eén daarvan is het verplicht 

stellen van het mondkapje. Dit besluit is nog niet definitief, maar als SCOL willen we nu al die 

volgende stap zetten. Waarom? Veel leerlingen hebben wel een mondkapje bij zich, maar 

weinigen dragen het ook. Gezien de leeftijd is dit deels verklaarbaar. Het is lastig om een 

mondkapje te dragen als je de enige bent. Maar als iedereen zo denkt, draagt niemand meer een 

mondkapje. En dat is niet de bedoeling van het dringende advies.  

 

We willen koste wat kost voorkomen dat de scholen vanwege de oplopende besmettingen dicht 

moeten. Elke maatregel die hierbij mogelijk kan helpen, moeten we benutten. Daarom gaan we 

het mondkapje vanaf nu verplicht stellen. Per school worden al andere extra maatregelen 

genomen en wordt gekeken welke maatregelen verder nog genomen kunnen worden. Dit alles 

doen we in het belang van onze 4.700 leerlingen en 550 medewerkers van het 

Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum.  

 

We hebben ons voornemen voorgelegd aan de medezeggenschapsraden op de scholen en de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SCOL. Deze hebben ingestemd met ons plan.  

 

Vanaf maandag 26 oktober is het dragen van een mondkapje op school verplicht in alle ruimtes 

waar veel mensen elkaar passeren, zoals de gangen en de trappen. In de klas mag het mondkapje 

af.  

Aan: ouders/verzorgers van leerlingen voortgezet onderwijs 

Leiden, 20 oktober 2020 
 
Betreft: dragen mondkapje leerlingen voorgezet onderwijs verplicht 
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Wij vragen hiervoor opnieuw uw begrip en uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Frits Hoekstra 

Voorzitter college van bestuur 

 

 


