
Oosterwolde, 6 november 2020 

 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
Enige weken geleden vroegen we uw aandacht voor het dringende advies van het kabinet om een 
mondkapje te dragen. Veel leerlingen hadden vervolgens een mondkapje bij zich. Dat was goed om 
te zien. Hierin hebt u als ouders een belangrijke rol gespeeld. Dat waarderen we zeer.  
 
Echter: veel leerlingen hebben wel een mondkapje bij zich, maar niet alle leerlingen dragen het ook 
en dat is niet de bedoeling van het dringende advies. 
We willen koste wat kost voorkomen dat het aantal besmettingen op het Stellingwerf College 
toeneemt en dat onze school vanwege deze reden dicht zou moeten. Elke maatregel die hierbij 
mogelijk kan helpen, moeten we benutten. Daarom gaan we het mondkapje vanaf maandag 9 
november verplicht stellen. Dit alles doen we in het belang en voor de veiligheid van onze leerlingen 
en medewerkers.  
We hebben ons voornemen voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Deze heeft vorige week 
instemming verleend.  
Vanaf maandag 9 november is het dragen van een mondkapje op school verplicht tijdens het zich 
verplaatsen door de school. Denk hierbij aan binnenkomst, tijdens leswissel, in de mediatheek en 
aula. Tijdens de les, in de mediatheek of in de aula mag het mondkapje af zodra de leerling zit.  
Bij beroepsgerichte vakken of praktijkvakken geldt tijdens de lessen een verplichting als de 1,5 meter 
afstand niet haalbaar is. 
 
We vragen u nogmaals bij uw zoon/dochter onder de aandacht te brengen dat in het belang van het 
openhouden van de school geldt dat zo min mogelijk mensen ziek worden en dat een mondkapje 
daaraan kan bijdragen.  

• Leerlingen en medewerkers die geen mondkapje dragen worden daarop aangesproken en bij 
het  niet nakomen van de regels kunnen maatregelen getroffen worden.  

• Leerlingen die om medische redenen geen mondkapje mogen dragen, kunnen dit bij hun 
afdelingsleider aangegeven. Samen kan dan naar een passende oplossing worden gezocht.  

• Leerlingen zorgen zelf voor een mondkapje.  

• Leerlingen die het mondkapje zijn vergeten kunnen voor 50 cent een kopen in het 
studielandschap. 

 
Wij willen een veilige leer- en werkomgeving zijn voor onze leerlingen en medewerkers. Het is 
belangrijk dat ook de andere coronamaatregelen zoals het desinfecteren van handen, handen 
wassen, het volgen van de looproutes en natuurlijk de 1,5 meter afstand tussen leerling en 
medewerkers echt nageleefd worden.  
  
Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider van uw kind. 

Met vriendelijke groet, 

Sonja van der Wijk 

Directeur-bestuurder 


