Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen
Datum: 3 november 2020
Betreft: maatregelen gebruik mondkapjes
Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Voor de herfstvakantie hebben wij een bericht gestuurd, waarin staat dat het dragen van een
mondkapje vanaf 26 oktober verplicht is op Houtens. We vragen leerlingen een mondkapje
mee te nemen en deze op te zetten bij binnenkomst op school. Het dragen van een mondkapje
is verplicht in het schoolgebouw op de gangen en in de aula. Tijdens pauzes mag het
mondkapje af tijdens eten of drinken, de rest van de pauze wordt het mondkapje gedragen.
Tijdens de lessen hoef je geen mondkapje te dragen, al kan het zijn dat een docent tijdens een
praktijkles je vraagt een mondkapje te dragen, omdat afstand houden niet lukt. We hebben
gemerkt dat veel leerlingen deze mondkapjesplicht heel serieus nemen en spreken onze
complimenten en dank uit aan alle leerlingen die hun mondkapje volgens de regels
gebruiken.
Toch zijn er geregeld leerlingen die hun mondkapje niet dragen of weer afzetten zodra hier
geen toezicht op is. Dit maakt het noodzakelijk om een consequentie te verbinden aan het
niet dragen van een mondkapje. Onderstaande regels zijn in samenspraak met de MR
opgesteld en worden toegepast vanaf dit moment.
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Leerlingen die zonder mondkapje op school komen, worden naar huis gestuurd om het
mondkapje te halen. Indien zij vervolgens te laat in de les verschijnen, gelden de
gebruikelijke consequenties voor te laat komen.
Leerlingen die het mondkapje op de verplichte momenten niet dragen worden hierop
aangesproken. Hun naam wordt genoteerd en de leerling wordt de volgende
schooldag om 08.00 uur op school verwacht. De leerling meldt zich bij de receptie en
neemt vervolgens plaats in de aula.
Er volgen aanvullende maatregelen voor leerlingen die herhaaldelijk het mondkapje
niet dragen op de verplichte momenten.

Door het toepassen van bovenstaande regels hopen we het verplichtende karakter van het
gebruik van het mondkapje duidelijk te maken. De veiligheid van leerlingen en medewerkers
vinden wij erg belangrijk. Alleen samen kunnen wij de besmettingen en verspreiding van het
coronavirus beperken. We rekenen op ieders inzet.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

