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Eindhoven, 4 oktober 2020 

 
Betreft: dringend advies tot het dragen van mondkapjes  
 
 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
We willen met deze brief het volgende onder de aandacht brengen.  
Sinds de openstelling in augustus hebben wij maatregelen genomen om de veiligheid in het 
gebouw voor leerlingen en personeel te waarborgen. We hebben in de afgelopen weken echter 
moeten constateren dat het virus verder oprukt in Nederland. Ook op scholen lopen de 
besmettingen met Covid-19 op. 
 
In publieke binnenruimtes geldt vanaf deze week vanuit het kabinet het dringende advies om een 
mondkapje te dragen en op een aantal scholen worden ook al mondkapjes gedragen. Bij het 
Novalis College was dit al de regel voor het personeel sinds enkele weken. 
Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het 
voorkomen van besmettingen. Het is belangrijk dat de andere maatregelen, zoals 
hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen 
onderwijspersoneel onderling ook nageleefd blijven worden.  
 
Jl donderdag heeft het Ministerie van OCW het dringende advies gegeven om mondkapjes in de 
scholen te dragen. Het Novalis College neemt – in overleg met de dMr – dit advies over.  
Dit betekent dat wij met ingang van maandag 5 oktober a.s. aan al onze leerlingen en 
personeelsleden vragen om een mondkapje te dragen tijdens de leswisselingen in de gangen, 
de trappenhuizen en de aula. 
In de aula kan het kapje af wanneer men zit; gaat men lopen dan moet het mondkapje op. 
Ook adviseren wij nadrukkelijk en dringend een mondkapje te dragen tijdens de praktijklessen en 
de lesuren mediapedagogiek. De school heeft doorzichtige mondkapjes aangeschaft en leerlingen 
worden verzocht deze (of andere) kapjes te dragen. Tijdens alle andere lessen is het dragen van 
een (doorzichtig) mondkapje uiteraard toegestaan. 
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Wij nemen dit besluit uit wederzijds respect voor elkaar en om een gevoel van veiligheid voor 
iedereen te ondersteunen. Zoals een leerling in de dMr het mooi verwoordde : “het vergroot de 
kans om gewoon naar school te mogen blijven komen”. Dit argument is zeer treffend: het 
onderstreept het belang en we hopen dan ook dat we met elkaar de regels in acht kunnen 
nemen. Met elkaar kunnen we de juiste stappen maken in het terugdringen van het virus. 
 
Wij vragen u om bovenstaande met elkaar te bespreken en wij danken u voor uw medewerking. 
Mochten er vragen zijn, kunt u uiteraard contact met ondergetekende opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marijke Vermeer, 
Rector  
 
 
 
 
 


