
 

 

  

 

 
Aan alle leerlingen van Frits Philips lyceum-mavo 
 
 
Datum :  16 oktober 2020 

Ons kenmerk :  201016wra/2/corr./corona  

Onderwerp :  mondmaskers 

 

 

Beste leerlingen, 

 

Zoals jullie afgelopen dinsdag wellicht gehoord hebben, worden mondmaskers binnenkort 

verplicht op alle middelbare scholen. Bij ons op school zijn de mondmaskers nu ruim een 

week verplicht en we zijn behoorlijk tevreden over hoe dat gaat. 

 

Bijna alle leerlingen hebben ’s ochtends een mondmasker bij zich en het grootste deel 

van de leerlingen heeft dat mondmasker ook op wanneer ze lopen of staan binnen de 

school. We vinden dat jullie dat heel goed doen! 

 

Een enkele leerling draagt het mondmasker pas als hij of zij daarop wordt aangesproken. 

Een aantal leerlingen vergeet het mondmasker ’s ochtends, sommigen lijken er al op te 

rekenen dat ze er van school één krijgen. We willen dat daar verandering in komt. 

Tot nu toe zijn we mild geweest. Wanneer een leerling het mondmasker was vergeten, 

kreeg de leerling er één van school. Wanneer een leerling geen mondmasker droeg, 

terwijl dat wel de bedoeling is, vroegen we de leerling alsnog het mondmasker op te 

zetten. 

 

Inmiddels vinden we dat je gewend geraakt moet zijn aan het dragen van het 

mondmasker. We gaan daarom de komende tijd wat strenger zijn. 

Als een leerling het mondmasker vergeet, moet hij/zij terug naar huis om een 

mondmasker te halen. Leerlingen met een lange reistijd kunnen een mondmasker kopen 

bij de receptie voor € 0,50.  Wanneer een leerling het mondmasker niet op heeft, terwijl 

dat wel de bedoeling is, krijgt de leerling daarvoor een uur corvee.  

Zorg ervoor dat je het mondmasker goed gebruikt. Je vindt daar hier meer informatie 

over.  

 

We begrijpen heel goed dat die mondmaskers helemaal niet fijn zijn. Dat vinden we zelf 

ook! Maar als ze kunnen helpen (al is het maar een beetje) om verspreiding van het 

virus te voorkomen, dan moeten we dat aangrijpen. Heel veel leerlingen zien dat 

gelukkig in en houden zich goed aan de afspraken die we gemaakt hebben. Voor de paar 

leerlingen die dat niet doen, worden we dus wat strenger. We doen dat omdat we het 

belangrijk vinden dat we onze school open kunnen houden. 

 

We rekenen daarom op jullie! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Rob Schuurmans 

Rector 

 

https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/niet-medische-mondkapjes/

