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Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen 

 

 

 

Alkmaar, 18 oktober 2020 

Betreft: mondkapjes 

 

 

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

 

Zoals jullie weten, heeft het kabinet in verband met de ontwikkelingen rond het 

coronavirus op 13 oktober bekend gemaakt dat Nederland opnieuw in een gedeeltelijke 

‘lock down’ gaat. Gelukkig blijven de scholen open. Om dat zo te houden, moeten we ons 

de komende tijd gezamenlijk extra goed aan de regels en afspraken houden om verdere 

verspreiding van het virus in te dammen. We hebben hierover met de scholen die vallen 

onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) 

afspraken gemaakt. 

 

Op de eerste plaats blijven de coronaregels die al langer gelden, onverminderd van 

kracht: 1,5 meter afstand tussen leerlingen en docenten, regelmatig handen wassen, 

hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes, thuisblijven bij 

klachten en je laten testen. In aanvulling hierop heeft het kabinet enkele weken terug 

een dringend advies gegeven om niet-medische mondkapjes te dragen. Op 13 oktober 

heeft zij besloten dat dit advies wordt omgezet in een mondkapjesplicht.  

 

Hoewel deze plicht nog wettelijk moet worden vastgelegd, willen wij met elkaar 

afspreken dat iedereen, leerlingen en medewerkers vanaf morgen, 19 oktober, een 

mondkapje draagt in de gangen, bij het wisselen van de lessen, in de aula en in de hal 

van de school. Wanneer je zit, kun je het mondkapje afdoen. We zullen erop toezien dat 

deze afspraak wordt nageleefd. Leerlingen (en medewerkers) die geen mondkapje 

dragen worden daarop aangesproken.  

  

Wij doen dit omdat we onze uiterste best moeten doen om verdere verspreiding van het 

virus tegen te gaan. We willen ervoor zorgen dat we onze school open kunnen houden. 

Hierbij willen we leerlingen en medewerkers een maximaal veilige omgeving bieden om 

te leren en werken.  

 

Wij rekenen op jullie steun en medewerking, in het belang van ons allemaal! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Mede namens René Rigter, voorzitter College van Bestuur van SOVON, 

 

M. Croes, 

Directeur van De Viaan en Focus 
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