
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 

 
 
 
 
 
 
 

 
4332/ cdr Nieuwkoop, 4 oktober 2020

 
 

Betreft: nieuwe corona maatregelen/mondkapjes 
 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),  
 
Mondkapjes  
In  vervolg op het dringende advies om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen, is het bericht 
van de Rijksoverheid gekomen dat ook het voortgezet onderwijs het dringende advies krijgt om 
tijdens verplaatsingen en in de pauzes een mondkapje te dragen. Wij volgen dit advies op en wel zo 
snel mogelijk per aanstaande maandag 5 oktober.  
 
Dit betekent dat wij dringend vragen van leerlingen, medewerkers en eventuele gasten om bij 
binnenkomst in de school, tijdens alle verplaatsingen, zoals leswissel, toiletbezoek en de pauzes een 
mondkapje te dragen. Tevens willen wij aan alle leerlingen vragen om een eigen mondkapje te 
dragen. 

 
Tijdens de les geldt dit verzoek niet, maar staan wij mondkapjes wel toe als leerlingen en 
medewerkers zich daar prettig bij voelen. In de praktijklessen blijft het dragen van een mondkapje 
verplicht. Naast het dragen van mondkapjes blijven ook de overige maatregelen gehandhaafd.  
 
Handhaving 
Onze corona coördinatoren en medewerkers zullen er op te zien dat deze richtlijn uitgevoerd wordt 
in het belang van onze gezondheid, die van onze leerlingen en medewerkers en onze gezamenlijke 
strijd tegen het corona virus. 

Wanneer blijft een leerling thuis?  
Tevens voegen wij hieraan toe een bijlage waarop aan u als ouder/verzorger op heldere wijze wordt 
aangegeven wat u moet doen bij klachten van uw zoon of dochter. Deze  zg. ‘beslisboom 12+’ treft u 
als bijlage bij deze brief aan.  
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Berichtgeving corona  
Alle berichtgeving over corona vindt u vanaf maandag 5 oktober op de homepage van onze website.  

Ten slotte  
Voor het onderwijs blijft het een bijzondere tijd. We zullen ons moeten blijven aanpassen aan steeds 
veranderende omstandigheden. U mag erop rekenen dat wij ons blijven inspannen voor goed 
onderwijs, waarbij de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers voorop staat.  

Met vriendelijke groet,  

 
Namens de schoolleiding  
 
John Bakker 
Vestigingsdirecteur Ashram College Nieuwkoop  
 
 
Bijlage: Beslisboom 12+ 
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