
 

Leiden, 2 oktober 2020 

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

De ministers van onderwijs hebben op 1 oktober overleg gehad met alle scholen in Nederland. 

Samen met de organisaties die in Nederland beslissingen nemen over het onderwijs hebben zij een 

beslissing genomen. De beslissing is als volgt: 

Dringend advies 

In het voortgezet onderwijs raden wij iedereen aan om buiten de les een mondkapje te dragen. Dit 

geldt in alle situaties waar de leerlingen en de docenten geen 1,5 meter afstand kunnen houden. 

Voorbeelden hiervan zijn de gangen, de kantine en de aula. Als leerlingen in het lokaal zitten, kunnen 

de mondkapjes af. Dit advies is geldig vanaf maandag 5 oktober 2020.  

Dit is een extra advies bij alle andere maatregelen. De andere maatregelen blijven belangrijk. Dit 

betekent dat: 

• Leerlingen en docenten 1,5 meter afstand van elkaar houden; 

• Leerlingen en docenten hun handen desinfecteren of wassen als zij op school komen; 

• Iedereen niest en hoest in de ellenboog;s  

• Leerlingen en docenten thuis blijven bij klachten.  

Wij volgen de adviezen van het RIVM en de overheid. Wij willen u vragen om dit advies met uw kind / 

pupil te bespreken. Dit betekent dat wij alle leerlingen vragen om vanaf maandag 5 oktober op de 

gangen en in de kantine een mondkapje te dragen. Ook de docenten en het andere personeel zullen 

in deze ruimtes een mondkapje dragen.  

Helaas raken steeds meer mensen besmet met het coronavirus. De regering is op zoek naar 

maatregelen die goed werken tegen het virus. Dat betekent dat we net als in maart te maken krijgen 

met regels die bijna elke dag anders zijn. De situatie is nu moeilijker dan in maart. De maatregelen 

zoals het ventileren van de lokalen (alle ramen en deuren zijn open), het dragen van mondkapjes en 

het koudere weer maken het geven van onderwijs steeds moeilijker. Ik hoop dat we de scholen zo 

lang mogelijk open kunnen houden, maar ik zie de herfst en winter met zorgen tegemoet.  

Ik hoop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Wij verwachten uw hulp bij het 

uitvoeren van het dringende advies over mondkapjes.  

Als u vragen heeft over deze brief of andere vragen heeft over de maatregelen tegen corona, kunt u 

contact met ons opnemen via: coronaisk@davinci-leiden.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

Mariella van Driel 

Teamleider ISK & Da Vinci City College  
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