
 

 

Heemskerk, 3 november 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

We zijn nu in de 3e week na de herfstvakantie.  We zijn gestart met het opzetten van een wekelijks 

overzicht om jullie te informeren over de stand van zaken m.b.t. de Corona-besmettingen op onze 

locatie, maar ook eventueel over aangepaste maatregelen. 

In deze brief wil ik jullie even meenemen in de gang van zaken wat betreft de mondkapjesplicht. 

We zien dat ongeveer 95% van de leerlingen zich zo goed mogelijk houdt aan de afspraken wat 

betreft de mondkapjesplicht. Helaas zien we ook dat er onnodig veel energie gaat zitten in de andere 

5% notoire leerlingen die  ‘niet-willen’ of onnodig hierover in discussie gaan. 

Ons doel is om zo lang mogelijk de school open te houden en gezond en wel het onderwijs op een 

fysieke manier aan te bieden. Ik denk dat dit in het belang is van zowel de leerling, de ouders, maar 

ook van onze eigen docenten. Om dat in een lastige tijd als deze zo goed mogelijk te doen, waarbij 

we aan onze collega’s vragen hun lessen ook nog eens als het enigszins mogelijk is het onderwijs 

hybride aan te bieden, hebben we alle energie nodig om ons daar op te focussen. Daarbij willen we 

dus niet dat deze energie ook nog eens onnodig moet uitgaan naar het blijven waarschuwen van 

deze notoire groep leerlingen. 

Vandaag en morgen zullen de teamleiders alle klassen afgaan om de regels m.b.t. het dragen van een 

mondkapje nog een keer helder en duidelijk uit te leggen. 

 Het beleid is duidelijk en simpel, namelijk: 

- zitten = mondkapje af 

- lopen + staan = mondkapje op (in lokaal, gang, studiehal)  

- aula in pauze is de enige uitzondering wat betreft het staan zonder mondkapje op een plek 

om wat te eten en te drinken 

 

Bij het herhaaldelijk overtreden van de afspraken en/of voortdurende zinloze discussie zal de 

teamleider de leerling naar huis sturen en contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) van de 

betreffende leerling. 

 

Ik wil aan jullie als ouder(s)/verzorger(s) vragen dit ook thuis met jullie zoon/dochter te bespreken. 

Ik hoop, en ga er stiekem ook vanuit, dat de maatregel om een leerling naar huis te sturen na het 

bezoek van de teamleiders in de klas en het sturen van deze brief aan alle betrokkenen niet meer 

nodig zal zijn. 

Laten we met elkaar de schouders er onder zetten om in deze lastige tijd het onderwijs toch zo 

plezierig mogelijk voor alle partijen te laten verlopen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob Feenstra 

Directeur Kennemer College mavo 


