Datum:
21 oktober 2020
Onderwerp: Invoering mondkapjesplicht SOML-scholen
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Inmiddels houdt het Covid-19-virus ons allen al ruim 7 maanden in de greep. Tijdens de algehele lockdown hebben we laten zien waartoe we met zijn allen in staat zijn: snel werden de
aanwezige ICT-mogelijkheden benut en schakelden we om naar online lesgeven. Met veel
creativiteit, flexibiliteit en vooral betrokkenheid bij het wel en wee van onze leerlingen werd
deze periode positief doorstaan.
Daarna volgde een periode van hybride onderwijs en na de zomer konden we elkaar en de
leerlingen gelukkig weer op onze scholen ontmoeten. Wat hadden we dat gemist! De nieuwe
situatie werd omarmd en er werden allerlei maatregelen getroffen om eventuele achterstanden te verhelpen. Dank aan iedereen die ondanks alle druk(te) en onzekerheid het beste van
zichzelf gegeven heeft.
Vervolgens zagen en zien we in onze locaties een stijging van het aantal geteste personen.
Dat leidt (uit voorzorg of noodzaak) tot meer quarantainesituaties, waardoor de druk op de
organiseerbaarheid steeds verder toeneemt. En weer stelden en stellen we ons zo flexibel
mogelijk op. Er werd inmiddels ook een landelijke stijging van het aantal besmettingen waargenomen en de voorspelde tweede golf kwam eerder dan verwacht. De maatregelen werden
dan ook op 13 oktober jl. door ons kabinet al weer verder aangescherpt.

Mondkapjesplicht
We willen graag onze verantwoordelijkheid nemen in het verder terugdringen van het
aantal besmettingen. Daarom hebben we in afstemming met alle directeuren en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SOML besloten om over te gaan
tot een verplichting om mondkapjes te dragen. Daarmee lopen we vooruit op de landelijke maatregel die eraan zit te komen. Daarbij is ons doel elkaar te beschermen om zo
mee te helpen aan het voorkomen van een tweede algehele lockdown.
De plicht geldt voor alle verkeersruimten binnen de schoolgebouwen (bijvoorbeeld gangen en
aula’s), en daar waar de anderhalve meter afstand tot medewerkers door leerlingen niet altijd
mogelijk is. In aula’s geldt de regel: “zitten mag zonder (ook om te kunnen eten),
bewegen moet mét een mondkapje”. Oftewel:

Mobiel Met, Zitten Zonder.
De mondkapjesplicht voor de SOML-scholen gaat in op maandag 26 oktober a.s.; direct na
de herfstvakantie dus.
Alle overige hygiënemaatregelen blijven uiteraard van kracht. Medewerkers en leerlingen met
een beperking of chronische ziekte vragen wij het advies van de Rijksoverheid op te volgen.
We gaan er van uit dat iedereen de noodzaak tot deze aanscherping onderkent en begrijpt
dat deze voor de eigen veiligheid en de gezondheid van anderen noodzakelijk is.
We wensen jullie allen na de herfstvakantie opnieuw veel succes in deze bizarre tijd. Blijf
vooral gezond!
Namens het college van bestuur,
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