
Hoog eveen, 22 oktober 2020 
 
Betreft: mondneuskapjes verplicht! 
 
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op 13 oktober jl. heeft het kabinet besloten om het dragen van mondneuskapjes (mondkapjes) 
verplicht te stellen in publieke ruimtes en op scholen voor voortgezet onderwijs, mbo etc. Rond 1 
november a.s. zal deze maatregel door de Eerste Kamer bekrachtigd worden. Het kabinet heeft deze 
maatregel genomen om verdere besmetting van het coronavirus te voorkomen en om duidelijkheid 
te scheppen over het dragen van mondneuskapjes. 
 
RSG Wolfsbos verplicht dragen mondkapjes vanaf 26 oktober 2020 
Veiligheid vinden we heel erg belangrijk en ook duidelijkheid is voor onze leerlingen en medewerkers 
prettig. Daarom hebben wij, met instemming van de GMR, besloten dat het voor leerlingen en 
medewerkers van RSG Wolfsbos verplicht is om een mondkapje te dragen tijdens beweging door de 
school. Denk hierbij aan binnenkomst, tijdens leswissel, in de gangen, hallen, mediatheek en aula. 
Tijdens de les of in de aula, wanneer iedereen zit, mag het mondkapje af. Zodra men opstaat of zich 
weer gaat verplaatsen moet het mondkapje weer op. Bij beroepsgerichte vakken of praktijkvakken 
kan tijdens de lessen wel een verplichting gelden. Dit zal via de teamleiders gecommuniceerd worden 
naar ouders en leerlingen. Tot het besluit door de Eerste Kamer is bekrachtigd, geldt de verplichting 
om op school een mondkapje te dragen als schoolregel.  
 
Verplichting geldt voor iedereen!  

• 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 
teamleider aangegeven. Samen kan dan naar een passende oplossing worden gezocht. 

• Leerlingen dienen zelf voor een mondkapje te zorgen. 
 
Veilige leer- en werkomgeving   
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. Een overzicht van alle coronamaatregelen binnen RSG 
Wolfsbos is te vinden op onze website www.wolfsbos.nl 
 
Vragen  
Heeft u vragen over bovenstaande of andere COVID-19 gerelateerde vragen, mail dan naar 
info@wolfsbos.nl. Ook kan contact opgenomen worden met GGD Drenthe via 0592-306300 (dagelijks 
8:00 - 17:00 uur) of kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-
scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Krijn Houwing 
Waarnemend Directeur-bestuurder 
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