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Onderwerp: mondkapjes op school en advies voor gebruik zelftesten
Breukelen, 26-11-2021
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Met deze brief willen we u informeren over twee nieuwe coronamaatregelen die vanaf maandag 2911-2021 gaan gelden. De maatregelen zijn gecommuniceerd in de persconferentie van 26-11-2021.
De eerste maatregel is de wettelijke verplichting (Covid-19 wet en daarbij horende regelingen) tot
het dragen van mondkapjes. De tweede is het dringende advies om twee maal per week preventief
een zelftest af te nemen. Hieronder geven we een toelichting op beide maatregelen.
Verplichting tot dragen mondkapjesplicht in gangen en aula
Voor wie geldt de verplichting?
Alle leerlingen (ongeacht leeftijd), alle medewerkers en alle bezoekers.
Wat is een mondkapje?
Wel: Het mondkapje dient de mond én de neusgaten volledig te bedekken én het doel te hebben
om verspreiding van virussen tegen te gaan. Het mondkapje dient zelf (door bijvoorbeeld
touw of elastiek) op de mond en neus te blijven.
Niet: De volgende voorwerpen zijn voorbeelden van wat dus géén mondkapjes zijn: trui, vest, jas,
sjaal, bandana en gelaatsscherm.
Wie zorgt voor het mondkapje?
Iedere persoon dient zélf te zorgen voor een mondkapje dat voldoet aan wat hierboven staat.
Geldt de tijdelijke schoolregel voor mondkapjes nog?
De vorige week gecommuniceerde tijdelijke schoolregel over dragen van mondkapjes tijdens
begeleidingsmomenten/instructiemomenten blijft gelden.
Wanneer geldt er een uitzondering en hoeft dus geen mondkapje te worden gedragen?
1. Wanneer leerlingen zitten op een stoel of bank.
2. Binnen de bruine houten banken in de aula.
Is er een uitzondering voor leerlingen met bepaalde medische aandoeningen?
Op basis van een medische verklaring kan een uitzondering worden gemaakt door de directie van
school. Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-ziekte.
Wat gebeurt er wanneer je toch geen mondkapje draagt?
Het Broeckland College zal de plicht handhaven, net als dat ze dat doet bij andere wettelijke regels
en/of schoolregels.
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Wanneer een leerling géén mondkapje bij zich heeft of wanneer deze gedurende de dag onbruikbaar
is geworden dan heeft de leerling de mogelijkheid om op dat moment een mondkapje te kopen van
school. Dit betreft een wegwerpmondkapje en deze zal met gepast geld betaald moeten worden. Een
mondkapje kost € 0,20.
We adviseren om meerdere reservemondkapjes in de tas te hebben.

Dringend advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen
Er is het dringende advies gegeven aan alle leerlingen en medewerkers om twee maal per week
preventief een zelftest te doen. Dit betekent een zelftest afnemen zonder dat er corona gerelateerde
klachten zijn. Want bij klachten geldt: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
Bij een positieve zelftest geldt de regel: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Bij een positieve
zelftest én klachten geldt het advies: het hele gezin blijft thuis.
We stellen zelftesten beschikbaar aan leerlingen voor preventief gebruik. Dit doen we meerdere
keren per week en op meerdere plekken op school. Een leerling kan altijd zelf bij de administratie
zelftesten ophalen.
Andere maatregelen
Uiteraard gaan we er vanuit dat iedereen zich houdt aan de andere coronamaatregelen.
Als laatste wil ik melden dat het vanaf maandag aanstaande tijdelijk is toegestaan om een jas in de
klas te dragen. Dit mag omdat we de lokalen goed ventileren en het buiten steeds kouder is.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met school via info@broeckland.nl.
Met vriendelijke groet,

Guido van Hoek
Algemeen Directeur Broeckland College
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