
 

  
 
 
Aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
       van de Scholengroep Spinoza 
 
 
Betreft: Verplicht dragen van mondkapjes Voorburg, 2 oktober 2020 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Begin van dit schooljaar hebben we een brief gestuurd met de mededeling dat we blij zijn dat de 
lessen weer op school mochten plaatsvinden, maar dat we niet konden voorspellen of dat het 
hele jaar mogelijk zou blijven. In die brief gaf ik ook aan dat we de richtlijnen van het RIVM als 
uitgangspunt nemen, maar ook dat we als schoolbestuur en werkgever de verantwoordelijkheid 
hebben voor het aanbieden van een veilige leer- en werkomgeving.  
 
Sinds die brief is er alweer veel gebeurd. De besmettingen nemen toe. Het onderwijs op school 
wordt sterk gehinderd doordat docenten vaker niet op school zijn. We zien dat de wachtrij voor 
het testen bij de GGD lang is en vaak moet men lang wachten op het resultaat. De druk om 
aanvullende maatregelen te nemen wordt steeds groter. Eén van die maatregelen is het 
dringende advies om in openbare ruimtes mondkapjes te dragen.  
 
Voor het onderwijs werd een uitzondering gemaakt, terwijl daar toch veel mensen bij elkaar 
komen. Inmiddels hebben het ministerie van OCW en de VO-raad zich beraden en wordt het 
dringende advies ook voor het voortgezet onderwijs van toepassing verklaard.  
 
In overleg met de schooldirecteuren van Spinoza is besloten om het dragen van mondkapjes bij 
verplaatsingen binnen de school voor ALLE betrokkenen, dus leerlingen en medewerkers, op 
maandag 5 oktober in te laten gaan.  
Dus bij wisseling van lokaal of bij aankomst en vertrek doet iedereen een mondkapje voor. Als 
men in het klaslokaal zit en de les begint, mag dit mondkapje af en aan het einde van de les 
gaat dit weer op. Natuurlijk mogen leerlingen die in de schoolkantine zitten ook dit kapje af 
doen. Dus met ingang van 5 oktober gaan we ervan uit dat we alle leerlingen met een 
mondkapje op school mogen ontvangen.  

 
We rekenen op uw medewerking.  
 
Met hartelijke groet,  
mede namens de schooldirecteuren,  
 
 
Peter Lamers  
voorzitter College van Bestuur  
Scholengroep Spinoza 
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