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 Aan onze leerlingen en hun ouder(s) / verzorger(s)  
 
  
  
Alphen aan den Rijn, 30 november 2020 

 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij informeren we jou / u een over de situatie m.b.t. corona op onze school. 
We hebben de afgelopen maanden te maken gehad met een klein aantal positief geteste leerlingen 
en medewerkers. Daar zijn we blij mee. Onze leerlingen hebben in beperkte mate te maken gekregen 
met lesuitval.  
 
Protocol VO-raad: mondkapjesplicht vanaf 1 december 
Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt voor het onderwijs-
personeel en voor onze leerlingen.  
 
Concreet betekent dit het volgende: 

 Alle leerlingen en medewerkers die zich door school verplaatsen, dragen een mondkapje. 

 Gedurende de les mogen de mondkapjes af, mits de leerlingen/docent zich niet door het lokaal 
bewegen. Als de leerling zich verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden.  

 De docent die door de klas beweegt, hoeft geen mondkapje te dragen mits de 1,5 meter afstand 
tussen de leerlingen en docent in acht wordt genomen. 

 Nu we te maken krijgen met een verplichting, gaan we er strenger op toezien dat iedereen zich 
aan deze regels houdt.  

 Een leerling die zich niet houdt aan de gemaakte afspraken zal zich na zijn/haar laatste les 
moeten melden bij de receptie. 

 
Naar het zich laat aanzien, zal de huidige onderwijssituatie voorlopig voortduren. Hoewel er bij 
sommigen een bepaalde gewenning lijkt te ontstaan, is de realiteit van het coronavirus onveranderd. 
Dat geldt ook voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat medewerkers en 
leerlingen zich op school veilig voelen. Veilig om onderwijs te krijgen én om onderwijs te geven. 
 
We vertrouwen op ieders medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur Alphen aan den Rijn 


