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Enschede, 30 november 2020 

 

 

Betreft: kabinetsbesluit mondkapjesplicht  

 

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

 

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet vanaf 1 december 

2020 het dragen van een niet-medisch mondkapje (verder genoemd mondkapje) in de 

publieke binnenruimtes van het voortgezet onderwijs verplicht. Omdat het kabinet scholen 

oproept om strikt toe te zien op de naleving van de mondkapjesplicht, willen we jou en jouw 

ouders nogmaals informeren over de regels van het dragen van een mondkapje op het 

Bonhoeffer College. 

 

Op het Bonhoeffer College geldt al sinds donderdag 22 oktober j.l. een mondkapjesplicht 

voor alle Bonhoeffer leerlingen, ook van 13 jaar en jonger, alle medewerkers en alle 

bezoekers. De directie van Bonhoeffer College heeft dit besloten na instemming van de 

medezeggenschapsraad en na raadpleging van de leerlingenraden, ouderraden en 

personeelsraden van elke locatie.  

 

Nu de mondkapjesplicht landelijk juridisch is vastgelegd, verandert er in principe niet veel 

voor jou. Je moet op school nog steeds een mondkapje dragen als jij je door het 

schoolgebouw beweegt. Nieuw is dat je vanaf 1 december 2020 nu ook bij verplaatsing in 

het klaslokaal een mondkapje moeten dragen. De docent is daartoe niet verplicht, maar 

bewaakt wel de anderhalve meter afstand. 

 

We merken dat bij sommige leerlingen de aandacht voor het dragen van een mondkapje is 

verslapt. Daarom gaan we strikter toezien en handhaven. Elke Bonhoeffer locatie gaat hier 

op zijn eigen manier mee om, passend bij het onderwijsbeleid van de locatie. Bij het niet 

naleven van de mondkapjesplicht kan je bijvoorbeeld naar huis gestuurd worden. Wij zijn 

dan verplicht om dit als verzuim te registreren en te melden bij de leerplichtambtenaar. 

 

 Wanneer draag je een mondkapje? 

Je draagt een mondkapje zodra je je verplaatst in de publieke binnenruimtes. 

Dat is: 

 In de aula 

 Op de gang, het trappenhuis en de kluisruimtes 

 Tijdens de praktijklessen (op aanwijzing van je docent) 

 In het studiehuis 

 In de mediatheek 

Wanneer hoef je geen mondkapje te dragen? 

Je hoeft geen mondkapje te dragen tijdens: 

 De (theorie)lessen waar je een vaste zit- of staanplaats hebt en je anderhalve meter 

afstand kunt houden van jouw docent. 
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 Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs (door school te 

bepalen). 

 Als je eet of drinkt 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. 

 Voor verdere uitzonderingen, zie onze website. 

Leerlingen moeten zelf voor een mondkapje zorgen. Leerlingen die geen mondkapje bij zich 

hebben, kunnen zich melden bij de conciërge of de leerlingenbalie.  

 

School open houden 

De school doet er alles aan om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, zodat 

onze locaties open kunnen blijven. Draag daarom een mondkapje en vergeet ook niet om 

1.5 meter afstand te houden van volwassenen en met grote regelmaat je handen te 

wassen.  

 

Blijf alert 

Heb je klachten die vaak voorkomen bij het coronavirus? Blijf dan thuis en laat je testen! 

Raadpleeg bij twijfel de corona beslissingsboom. Op deze website staat meer informatie 

over testen en wat je moet doen totdat je de uitslag van de test krijgt.  

 

Tot slot doen we een dringend beroep op ouders/verzorgers: als uw kind getest is op het 

coronavirus en/of in quarantaine moet blijven, wilt u dit dan s.v.p. direct aan de locatie van 

uw zoon of dochter doorgeven?  

 

Blijf gezond 

Wij begrijpen heel goed dat het dragen van een mondkapje niet prettig is, maar realiseer je 

dat dit bijdraagt aan de bescherming van jezelf en van anderen tegen besmetting.  

Dus: houd je aan de maatregelen, draag een mondkapje en blijf gezond.  

 

Wij rekenen op jullie. Volg de richtlijnen niet alleen voor jezelf, maar vooral voor de ander! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Schilt en Genio Ruesen 

centrale directie 

 

 

Meer informatie en vragen 

Heb je vragen of opmerkingen over deze brief mail dan naar: info@bc-enschede.nl. Voor 

vragen over de maatregelen en/of afspraken op onze school, kun je ook terecht op onze 

website. Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus verwijzen wij naar de 

website van het RIVM. 

https://dox50up8y5aea.cloudfront.net/uploads/bonhoeffer/PDFs/Bijlage-dragen-van-een-mondkapje.pdf?mtime=20201022123516
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
https://dox50up8y5aea.cloudfront.net/uploads/bonhoeffer/Bonhoeffer-Flyer-Beslissingsboom-leerlingen-A4.pdf?mtime=20200917164442
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
mailto:info@bc-enschede.nl
https://www.bc-enschede.nl/leerlingen/onze-school-en-corona-covid-19
https://www.bc-enschede.nl/leerlingen/onze-school-en-corona-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

