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Aan de ouders / verzorgers van onze leerlingen

Betreft: verplichting om in de school een mondkapje te dragen

Ermelo/Putten, 16 oktober 2020

Geachte ouder of verzorger,

Afgelopen dinsdag zei premier Rutte het duidelijk: er is veel discussie en onduidelijkheid
rond het dragen van mondkapjes. Daarom komt er, zodra de wettelijke basis daarvoor is
gelegd, een verplichting om in openbare binnenruimten een mondkapje te dragen. De
betreffende wet is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en de verwachting is, dat
de algemene verplichting op 1 november zal ingaan.
In de afgelopen twee weken is er ook in en rondom Groevenbeek veel over de mondkapjes
gesproken. We moesten constateren dat de meeste leerlingen het dringende advies naast
zich neerlegden. Moesten we het dragen dan maar verplichten? Heel wat ouders en veel
medewerkers hebben daarvoor gepleit. De schoolleiding bleef om twee redenen toch bij het
dringende advies.
De eerste reden was: consistent beleid. We hebben steeds nauwkeurig de adviezen en
richtlijnen van overheid en RIVM gevolgd, zonder daar iets aan toe te voegen of van af te
doen. Dat heeft goede resultaten opgeleverd. We konden daardoor bijvoorbeeld in juni meer
lessen geven dan op veel andere scholen gebeurde. Daarom wilden we ook nu niet verder
gaan dan wat de minister aangaf: een dringend advies. De tweede reden om het mondkapje
niet te verplichten was, dat een aantal ouders fel tegen het dragen ervan gekant bleek te zijn.
Zij vroegen o.a. naar de wettelijke basis van (eventuele) verplichtende maatregelen. Die was
inderdaad nog onvoldoende aanwezig.
De situatie is nu duidelijk. Er komt zeer binnenkort een officiële, wettelijke verplichting tot het
dragen van mondkapjes in publieke binnenruimten. De schoolleiding heeft geen keus: die
verplichting gaat ook binnen Groevenbeek gelden. We laten die ingaan op maandag 26
oktober, de eerste dag na de herfstvakantie, omdat dat een natuurlijk moment is. Dus met
ingang van die dag vragen we van alle leerlingen en medewerkers om een mondkapje bij
zich te hebben en het te dragen in gangen en aula’s. De verplichting geldt ook voor enkele
praktijklokalen. De docent kan daar aan de leerlingen vragen om een mondkapje voor te
doen. In de meeste klaslokalen is het dragen van een mondkapje niet verplicht. In de aula
dragen de leerlingen meestal een mondkapje. Alleen als ze zittend eten mogen ze hun
mondkapje afdoen. Als ze klaar zijn met eten en/of opstaan doen ze het mondkapje weer
voor.
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Er zijn meer redenen dan alleen de genoemde formele reden om deze verplichting in te
voeren. We moeten er met elkaar alles aan doen om de groei van het aantal besmettingen te
stoppen en het virus eronder te krijgen. Dat is voor de hele samenleving van belang, maar
zeker ook voor de school. We willen en moeten echt voorkomen dat onze school of alle
scholen voor voortgezet onderwijs weer tijdelijk moeten sluiten. We weten nu hoe vervelend
dat is, zowel voor de leerlingen als voor de ouders.
Sinds de zomervakantie zijn 15 leerlingen van Groevenbeek positief getest, dus besmet met
het coronavirus. Op een totaalaantal van bijna 3100 leerlingen is dat niet heel veel, maar het
is wel een signaal, dat het virus niet aan Groevenbeek voorbij gaat. De besmettingen hebben
(voor zover we kunnen nagaan) niet binnen de school plaatsgevonden, maar dat kan zomaar
veranderen als regionaal het aantal besmettingen toeneemt. Tot dusver is slechts één van
de medewerkers positief getest, maar ook dat kan gemakkelijk anders gaan. Er is dus alle
reden om voorzichtig te zijn en er alles aan te doen om besmettingen te voorkomen. Het
dragen van een mondkapje is een van de mogelijkheden die we daarvoor hebben.
Tenslotte nog dit. De huidige omstandigheden vragen veel van iedereen, zeker ook van de
docenten en van de hele schoolorganisatie. In de afgelopen weken moesten per week
tussen de 20 en 30 docenten zich laten testen. Gelukkig waren/zijn die testen bijna altijd
negatief, maar deze docenten zijn daardoor wel een paar dagen afwezig. De lessen worden
zoveel mogelijk door anderen opgevangen, wat extra inspanningen vergt. Daarbij komt, dat
vrij veel leerlingen thuis blijven, o.a. omdat ze corona-achtige verschijnselen hebben. Op
sommige dagen is tot 15% van de leerlingen afwezig. Van de docenten wordt gevraagd om
tijdens de fysieke lessen ook aandacht te geven aan de leerlingen thuis. Dat kost ook veel
extra inspanning. We vragen u daarom er begrip voor te hebben als niet altijd alles gaat
zoals we zouden willen of zoals zou moeten. We doen met elkaar ons uiterste best om zo
goed mogelijk onderwijs te verzorgen, maar de omstandigheden maken dat af en toe lastig.
Daarmee willen we niet eindigen. Binnen de school is er veel saamhorigheid en een besef
dat we de problemen met elkaar moeten en zullen oplossen. Daarbij staan steeds de
belangen van onze leerlingen voorop. Deze saamhorigheid en deze focus voeden onze
overtuiging dat we goed door deze vervelende periode zullen heenkomen. We zijn blij met
het begrip en de steun die we juist nu van de meeste ouders krijgen.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
Leo Duifhuizen
directeur/bestuurder

