
 

 

 

 

 
 

 

Aan de leerlingen van Frits Philips lyceum-mavo en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
 
 
Datum :  5 oktober 2020 

Ons kenmerk : 201005/mhk/2.CORR/CORONA 

Onderwerp :  mondkapjes 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Afgelopen vrijdag schreef ik over het voornemen om het dragen van een mondkapje te 

verplichten binnen het schoolgebouw. Inmiddels heeft de medezeggenschapsraad van 

het Christiaan Huygens College (waar Frits Philips lyceum-mavo deel van uitmaakt) 

ingestemd met dit voorstel. 

 

Dit betekent dat vanaf woensdag 7 oktober 2020 mondkapjes verplicht zijn in het 

schoolgebouw. 

 

De verplichting geldt voor alle situaties waarin de 1,5 meter afstand niet te waarborgen 

is. Dat vraagt om heldere afspraken. Om dit uitgangspunt te kunnen handhaven hebben 

wij daarom besloten om bij staan en bewegen het mondkapje verplicht te stellen, met 

uitzondering van de lesgevende docent in het klaslokaal. Dat betekent dat een 

mondkapje bijvoorbeeld op de gangen verplicht is, terwijl het in de klas niet nodig is 

wanneer de leerlingen op hun plek zitten. In het Atrium is een mondkapje nodig als de 

leerling staat of loopt. Als de leerling zit is het mondkapje niet verplicht. We schatten in 

dat de tijd dat een leerling het mondkapje daadwerkelijk draagt op een dag beperkt is. 

 

Er is veel discussie in de samenleving over het effect van het dragen van mondkapjes. 

Wij hebben tot nu toe steeds zoveel mogelijk de adviezen en richtlijnen van de overheid 

en het RIVM gevolgd. Bij de totstandkoming daarvan worden de inzichten van 

verschillende experts meegewogen. De afweging over het nut en de mogelijke bijeffecten 

van het dragen van mondkapjes heeft dan ook op nationaal niveau plaatsgevonden. Het 

kabinet heeft nu besloten het gebruik van mondkapjes dringend te adviseren op scholen. 

Dat brengt ons in een lastig parket. Aan de ene kant is een dringend advies geen 

verplichting. Tegelijkertijd wordt dat dringende advies alleen uitgebracht wanneer daar 

de (gemotiveerde) gedachte achter zit dat mondkapjes zouden kunnen helpen om 

verspreiding van het virus tegen te gaan. Een gedachte die in veel landen om ons heen 

ook waar te nemen is. 

  

We merken dat de zorgen op scholen toenemen. Dat is niet vreemd, waar er op allerlei 

plekken een begrenzing zit aan het aantal mensen dat samen mag komen, is dat op 

scholen niet het geval. Dagelijks zijn er zo’n 1600 leerlingen en 150 medewerkers in dit 

gebouw. We handelen daarom vanuit het maatschappelijke belang om de scholen open 

te houden en om tegemoet te komen aan de zorgen van alle mensen op school. 

  



 

 

 

 

 

 

  

In ons streven om onze school geopend te houden (en ervoor te zorgen dat de kinderen 

bij ons op een normale manier onderwijs kunnen blijven volgen) proberen wij een zo 

duidelijk mogelijke lijn te volgen. Een dringend advies van de overheid werkt in dat 

opzicht niet ondersteunend. Het kan leiden tot gevoelens van onvrede en zorg bij de 

leerlingen en medewerkers die ter bescherming van een ander wel een mondkapje willen 

dragen, wanneer anderen ervoor kiezen om er geen te dragen.  

 

Om de bovenstaande redenen is besloten het gebruik van het mondkapje verplicht te 

stellen. 

 

Ik wil daarom een beroep op u doen met het verzoek ervoor te zorgen dat uw kind vanaf 

woensdag 7 oktober een mondkapje mee naar school neemt. In de mentorlessen van 

morgen zal aandacht zijn voor het gebruik van het mondkapje en de redenen voor dit 

besluit. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

 

 

 

Rob Schuurmans 

Rector 


