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Enschede, 2 oktober 2020 

 

Betreft: mondkapjes en ventilatie  

 

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

 

Nu het coronavirus helaas weer oplaait, heeft het kabinet een aantal strengere maatregelen 

afgekondigd. Dit heeft ook gevolgen voor onze school. Alles is erop gericht om een nieuwe 

schoolsluiting te voorkomen. In deze brief vertellen we je meer over mondkapjes op school 

en ventilatie en luchtkwaliteit.  

 

Mondkapjes op school 

We volgen het dringend advies op om vanaf a.s. maandag 5 oktober in school 

mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de anderhalve meter tussen leerling 

en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties 

waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Het dringende advies geldt ook bij 

beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij 

geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in 

gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen). 

 

Elke leerling dient zelf te zorgen voor mondkapjes. 

 

Waar draag je een mondkapje? 

 In de aula  

 Op de gang 

 Tijdens de praktijklessen (op aanwijzing van je docent) 

 In het studiehuis 

 In de mediatheek 

 

Wanneer hoef je geen mondkapje te dragen?  

 Tijdens de (theorie)lessen waar je anderhalve meter afstand kunt houden van jouw 

docent. 

 Tijdens de gymles.  

 Tijdens eten/drinken in de pauze. Let op: hierbij geldt dat je op een vaste plek zit of 

staat. Zodra je je gaat verplaatsen, doe je het mondkapje weer op.  

 Buiten op het schoolplein. 

 

Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het 

voorkomen van besmettingen. Het is belangrijk dat de andere coronamaatregelen zoals 1,5 

meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel 

onderling ook nageleefd worden. 

 

  

Praktische maatregelen op school 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2020/10/01/duidelijkheid-over-mondkapjes-in-het-onderwijs
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Voor het nieuwe schooljaar hadden we de (landelijke) richtlijnen al vertaald naar onze 

schoolsituatie. Deze praktische maatregelen blijven gelden en staan hieronder, zodat 

iedereen daarmee rekening kan houden.  

 

 Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. De 

anderhalve meter regel geldt wel tussen onze leerlingen en onze medewerkers en 

onze medewerkers onderling. De praktijklessen en gymlessen vormen hierop een 

uitzondering, omdat daar de anderhalve meter afstand tussen docent en leerling 

niet altijd haalbaar is.  

 Leerlingen die met klachten conform de RIVM richtlijnen toch naar school komen, 

worden naar huis gestuurd. Ouders/verzorgers worden in dat geval geïnformeerd. 

 Leerlingen en medewerkers moeten zich houden aan de RIVM voorschriften 

omtrent handen wassen en andere persoonlijke hygiëne. Op school zijn 

hygiënische middelen beschikbaar en gemeenschappelijke ruimtes worden extra 

schoongemaakt. We vragen leerlingen en medewerkers om ook thuis extra 

aandacht te schenken aan persoonlijke hygiëne. 

 

Ventilatie 

Op 14 augustus hebben we je geïnformeerd dat de ventilatiesystemen van alle Bonhoeffer 

locaties zijn gecontroleerd en ingesteld volgens RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat er 100% 

aanvoer van verse buitenlucht is en er geen binnenlucht circuleert. Daarnaast gelden 

onderstaande maatregelen:   

 Zolang het weer het toelaat, ventileren we zoveel mogelijk met geopende ramen 

en/of deuren. We vragen jou om hiermee rekening te houden en je warm te kleden. 

 We gaan gebruik maken van CO2-meters om de luchtkwaliteit (ventilatie) in de 

klaslokalen te meten. Deze worden in de komende weken geleverd, gemonteerd en 

geïnstalleerd. Als de resultaten voldoende zijn, dan is er geen verdere actie nodig. 

Als er (te) veel CO2 is, gaan we kijken naar de beste mogelijkheden voor die locatie. 

Dat kan een technische aanpassing zijn (bijvoorbeeld aanvullende ventilatie) of een 

organisatorische aanpassing. Bijvoorbeeld een bepaalde ruimte anders inroosteren, 

voor minder personen gebruiken, of helemaal niet meer gebruiken.  

 

Wij zijn ons ervan bewust dat bovenstaande maatregelen geen 100% bescherming bieden, 

maar hierdoor sluiten we verspreiding van het virus zoveel mogelijk uit. Kijk voor meer 

informatie over de ventilatie in onze schoolgebouwen op bc-enschede.nl. 

 

Wanneer blijf je thuis?  

Als je klachten hebt en je weet niet zeker wat je moet doen, maak dan gebruik van deze 

beslisboom. 

 

Blijf alert! 

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt, want samen maken we een 

veilige en plezierige school. Omdat de ontwikkelingen soms snel kunnen gaan, zullen we de 

maatregelen van tijd tot tijd updaten. Uit de persconferentie van 20 oktober a.s. zullen 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.rivm.nl/hygiene
https://www.bc-enschede.nl/leerlingen/onze-school-en-corona-covid-19
https://dox50up8y5aea.cloudfront.net/uploads/bonhoeffer/Bonhoeffer-Flyer-Beslissingsboom-leerlingen-A4.pdf?mtime=20200917164442
https://dox50up8y5aea.cloudfront.net/uploads/bonhoeffer/Bonhoeffer-Flyer-Beslissingsboom-leerlingen-A4.pdf?mtime=20200917164442
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mogelijk aanvullende maatregelen volgen. Mocht je twijfelen: op bc-enschede.nl/corona 

staat altijd de meest recente informatie. 

 

We zijn ons ervan bewust dat deze aanvullende maatregelen veel van jullie vragen. Maak je 

je zorgen of ben je onzeker, blijf hier niet mee rondlopen. Je kunt op school altijd terecht bij 

jouw mentor. 

 

We doen opnieuw een beroep op jullie flexibiliteit, inzet en aanpassingsvermogen. Samen 

gaan we ervoor! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Schilt en Genio Ruesen 
centrale directie 

https://www.bc-enschede.nl/leerlingen/onze-school-en-corona-covid-19

