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Betreft: Gebruik mondkapjes op school door leerlingen en medewerkers

Beste ouder/verzorger,
Eind vorige week besloten de onderwijsministers tot een dringend advies voor het
dragen van mondkapjes op scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Het
gaat hierbij om situaties waar de afstand van 1,5 meter tussen leerling en
onderwijspersoneel niet te waarborgen is, zoals op gangen en in de hal. Het doel
van het dringende advies is om het risico op besmetting met het coronavirus te
verkleinen. Elke vso-school moet samen met de MR bepalen wat het
mondkapjesbeleid voor leerlingen wordt.
Het Bartiméusbrede beleid inzake mondkapjes bestaat uit het volgende dringende
advies: alle vso-leerlingen dragen een mondkapje in situaties waarin de afstand
van 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is. Wij
hebben de afgelopen dagen overlegd met collega’s en met de MR over wat dit
advies betekent voor de Bosschool-VSO. In deze brief informeren wij u over het
beleid wat we samen hebben afgesproken. Dit gaat in per vrijdag 9 oktober a.s.
In principe geen mondkapjes voor vso-leerlingen
Het Bartiméusbrede beleid inzake mondkapjes is voor de meeste leerlingen van
de Bosschool niet haalbaar of reëel. Voor de vso-leerlingen op Bosschool kiezen
wij daarom voor: ‘geen mondkapjes, tenzij dit voor een individuele leerling
wel haalbaar is’. Voor die individuele leerlingen geldt het dragen van een
mondkapje als een dringend advies. Wij lichten ons mondkapjesbeleid graag toe.
Voor de meeste vso-leerlingen van de Bosschool is het niet haalbaar of reëel om
een mondkapje te dragen, vanwege de aard van hun beperkingen.
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Het is daarnaast onze aanname dat het gebruik van een mondkapje door vsoleerlingen van de Bosschool het besmettingsrisico zelfs vergroot in plaats van
verkleint, aangezien we verwachten dat leerlingen met een mondkapje op hun
mond-/neusgebied vaker aanraken - en deels op een niet-controleerbare manier.
Ook medewerkers zouden de gezichten van leerlingen vaker aan moeten raken,
als ze moeten ondersteunen bij het op- en afzetten van mondkapjes.
Wij verwachten daarnaast dat het moeten opzetten van een mondkapje bij het
bewegen door de school veel stress oplevert bij het overgrote deel van de
leerlingen. Veel leerlingen zijn niet verbaal of motorisch in staat om aan te geven
wat ze van het mondkapje vinden, of ze er benauwd van raken of er gestrest
door raken. Stress en benauwdheid zijn factoren die het risico op epileptische
aanvallen mogelijk verhogen. Tegelijkertijd zouden medewerkers absences
mogelijk minder goed signaleren bij een leerling die een mondkapje draagt.
Wat als mijn zoon of dochter geen mondkapje kan dragen?
De Commissie van Leerlingondersteuning (CvL) van de Bosschool heeft bekeken
voor welke leerlingen het naar hun mening niet realistisch of haalbaar is om
een mondkapje te dragen. Het is aan het bevoegd gezag om in overleg met de
CvL u te adviseren in welke situaties het dragen van een mondneusmasker voor
hun kind niet haalbaar is. Als dit uw zoon of dochter betreft, neemt de
schoolleider contact met u op. Het advies wordt ook vastgelegd in het
leerlingdossier.
Wat als mijn zoon of dochter wèl een mondkapje kan dragen?
Daar waar het voor uw zoon of dochter realistisch en haalbaar is om een
mondkapje te dragen, geldt het volgende dringende advies:
• De leerling draagt een niet-medisch mondneusmasker bij het
binnenkomen en het verlaten van de school. Als de leerling aan
zijn/haar tafel in de klas zit, mag het mondkapje af. In de praktijk
betekent dit dat we de leerling die al een mondkapje opheeft in de taxi,
dringend adviseren deze pas af te zetten in de klas. En om het mondkapje
alvast in de klas op te zetten bij vertrek naar de taxi;
• Leerlingen/ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een
mondkapje. Niet-medische mondneusmaskers zijn de stoffen/papieren
mondkapjes die je kunt kopen bij de drogist of zelf kunt maken.

Dringend advies voor medewerkers en bezoekers met direct
leerlingcontact
• Alle medewerkers èn alle andere volwassen personen die binnen 1,5 meter
komen van een vso-leerling, dragen een chirurgisch mondneusmasker
(mondkapje). Omdat we het ‘nabij de leerling zijn’ zo belangrijk vinden,
draagt het klassenteam in de klas dus continue een mondkapje;
• Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker betreft iedereen, ook
degenen die niet rechtstreeks onderwijs geven of zorg verlenen, maar wel
•

binnen 1,5 meter contact hebben;
Helaas zijn face shields (grote doorzichtige kappen) op dit moment
onvoldoende veilig om als vervanging van chirurgisch mondneusmaskers te
kunnen dienen;

•

Als blijkt dat het dragen van mondkapjes door het klassenteam teveel
impact op de leerling heeft, wordt samen met de orthopedagoog,
schoolleider, ouders/verzorgers en eventueel de behandeld arts overwogen
wat mogelijk of niet mogelijk is. De schoolleider neemt hier een beslissing
over. Dit wordt vastgelegd in het leerlingdossier.

Dringend advies voor medewerkers en bezoekers zonder direct
leerlingcontact
• Alle medewerkers èn alle andere volwassen personen die in de school
komen, dragen een niet-medisch mondneusmasker (mondkapje);
• Het mondkapje wordt gedragen als men in beweging is, zoals in gangen en
gezamenlijke ruimtes;
• Zodra men zit achter een bureau of in een vergaderruimte, mag het
mondkapje af.
We beseffen ons goed dat deze maatregelen het nodige vragen van uw zoon of
dochter, van u en van onze medewerkers. Alleen samen kunnen we de kans op
coronabesmetting zo klein mogelijk maken. Mocht u hierover vragen hebben of
tegen problemen aanlopen, neem dan contact op met de leerkracht van uw zoon
of dochter.
Met vriendelijke groet,
Katinka Stieger en Afke Opmeer
Managers Kind & Jeugd

