
 

  

 

‘s-Gravenzande, 2 oktober 2020 

 

 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s) 

 

Gisteren hebben wij een bericht ontvangen van onze overheid waarbij er een dringend advies is 

gegeven om buiten de leslokalen een mondkapje te dragen. Dit advies is bedoeld voor zowel 

medewerkers als leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. 

 

Vanmorgen heeft de algemene directie van ISW besloten dat er binnen al onze scholen een 

verplichting komt voor het dragen van een mondkapje buiten de les. ISW Sweelincklaan zal het advies 

hierin volgen, dit betekent dat vanaf a.s. maandag een mondkapje verplicht is.  

 

Hoe geven wij dit op onze locatie vorm?  

Bij verplaatsingen binnen het schoolgebouw zal er een mondkapje gedragen moeten worden. Kortom: 

elke wandelende leerling of medewerker zien wij vanaf maandag met een mondkapje. Eenmaal zittend 

mag het mondkapje af. Het is onmogelijk om iets te eten of drinken met een mondkapje. In de aula of 

andere overblijfplaats mag het kapje dus af. Op de leerpleinen of in de lokalen mag het kapje ook af, 

daar is communicatie namelijk van belang en zit een kapje in de weg. Medewerkers en leerlingen zijn 

vrij in de keuze van een mondkapje (een  wegwerpmondkapje of een wasbare). In principe neemt 

iedereen zelf zijn of haar mondkapje mee. Mocht dit niet lukken, dan horen wij dit graag. 

 

Een mondkapje werkt alleen als de persoon die hem draagt zich ook houdt aan de andere hygiene 

maatregelen en het mondkopje volgens voorschrift gebruikt. Raak het kapje zo min mogelijk aan, was 

regelmatig de handen, nies of kuch in de elleboog en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tussen 

leerling en medewerker. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. 

 

De maatregelen binnen ISW Sweelincklaan waren al goed geregeld. De mondkapjesplicht komt daar 

nu bovenop. De belangrijkste afspraak is dat we aandacht voor elkaar blijven houden, alleen daarmee 

kunnen we het virus buiten de deur houden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jump Koch 

Adjunct-directeur ISW Sweelincklaan  


