
 

 

Heemskerk, 2 oktober 2020 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Zoals jullie weten, heeft de overheid deze week landelijk extra maatregelen genomen om de stijging 

van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Zo geldt ook in het voortgezet onderwijs 

vanaf maandag 5 oktober het dringende advies om een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld in de 

gang, aula en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig. 

Mondkapjesplicht 

Het Kennemer College Mavo heeft samen met het bestuur, de Gemeenschappelijk 

Medezeggenschapsraad (GMR) en de andere scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs 

Kennemerland (SVOK) besloten om het dragen van een mondkapje vanaf a.s. maandag - buiten de 

lessen - te verplichten voor álle leerlingen en medewerkers. 

Deze verplichting geeft volgens ons voor iedereen meer duidelijkheid. De basisregel voor leerlingen 

en medewerkers is: als je loopt gebruik je een mondkapje, zit je voor een les ( m.u.v. de praktische 

vakken) of eet/drink je iets, dan kan het kapje af. Alleen met elkaar kunnen we zorgen voor een 

veilige en gezonde omgeving om in te leren en te werken. Mochten leerlingen komende week nog 

geen mondkapje bij zich hebben, dan zullen wij uiteraard helpen om hierin te voorzien. 

Bestaande maatregelen blijven van kracht 

De mondkapjesplicht is een belangrijke extra maatregel die leerlingen en medewerkers kan 

beschermen tegen een eventuele besmetting. Deze maatregel is aanvullend op de 1,5 meter afstand 

tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling én aanvullend op 

de hygiënemaatregelen, zie regels in onze school. Bij eventuele verkoudheidsklachten volgen we de 

beslisboom thuisblijven of naar school/werk. (voor beide zie onze website) 

Daarnaast kan het zo zijn dat de docent van een praktijkvak de leerling tijdens een les verplicht om 

een mondkapje te dragen. Bij een praktisch vak is het voor de docent lastig om anderhalve meter 

afstand te houden. Een mondkapje tijdens deze lessen biedt dan extra bescherming. 

 

Ventilatie schoolgebouw 

Met de wintermaanden in zicht is goede ventilatie belangrijk. Op verzoek van SVOK heeft een 

externe partij (BBN adviseurs) onderzocht of de ventilatiesystemen van de gebruiksruimten op onze 

school voldoen aan de veiligheidseisen. Wij hebben ruimten met drie verschillende 

ventilatiesystemen: 

 Ventilatiesysteem A: natuurlijke ventilatie met natuurlijke aan-, en afvoer van vervuilde lucht 

door middel van gevelroosters, infiltratie ramen en deuren; 

 Ventilatiesysteem C: ventilatie met actieve afvoer en natuurlijke aanvoer van verse lucht; 

 Ventilatiesysteem D: ventilatie waarbij zowel de aanvoer van verse lucht als ook de afvoer van 

vervuilde lucht op mechanische (actieve) wijze plaatsvindt (gebalanceerde ventilatie). 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Poster_protocol_VO_school.pdf
https://www.vo-raad.nl/nieuws/beschikbaar-beslisboom-12-thuisblijven-of-naar-school-werk


Ruimten met ventilatiesysteem C of D voldoen aan de richtlijnen, ongeacht de 

weersomstandigheden. Waar nodig vindt binnenkort extra onderhoud plaats en wordt het 

binnenklimaat gelijk verbeterd. Ruimten met ventilatiesysteem A voldoen aan de RIVM-richtlijnen, 

mits de ramen en deuren geregeld en minimaal 10 à 15 minuten geopend kunnen worden. In de 

wintermaanden kan dit lastig zijn. Voor deze ruimten maakt BBN adviseurs een verbeterplan om 

waar mogelijk mechanische ventilatie in te bouwen. Dit zal in december/januari worden uitgevoerd. 

Aangezien wij in ons lesgebouw, en ook na de herfstvakantie in de aula, met name te maken hebben 

met natuurlijke ventilatie willen we jullie er nogmaals op attenderen dat het verstandig is om een 

trui aan te trekken of op zijn minst deze mee te nemen. Er lopen nu leerlingen in school rond die 

klagen dat het koud is, terwijl ze in een T-shirt met korte mouwen rondlopen. 

Continuïteit onderwijs 

Wij blijven alles op alles zetten om te zorgen voor een gezonde werk- en leeromgeving, zodat we de 

school open kunnen houden. Dit kunnen we alleen samen doen door ons te houden aan de regels en 

elkaar te beschermen. Continuïteit van onderwijs staat daarbij voor ons voorop, natuurlijk het liefst 

op school en als het moet online vanuit huis. Een goede gezondheid blijft immers het 

allerbelangrijkst. 

Hebben jullie vragen of willen jullie meer informatie, dan kunnen jullie contact opnemen met 

mavo@kennemercollege.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob Feenstra 

(directeur Kennemer College mavo) 

 

 

 

mailto:mavo@kennemercollege.nl

