Aan: de ouders en verzorgers van de leerlingen van het VSO
Betreft: dragen van mondkapjes

Hilversum, 1 oktober 2020

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van het VSO,

Vandaag kwam vanuit de overheid het advies aan het voortgezet onderwijs om de leerlingen
mondkapjes te laten dragen als zij zich in een algemene ruimte in de school bevinden.
Vanmiddag hebben we met het team van de VSO-afdeling overleg gevoerd om hen te vragen of deze
maatregel uitvoerbaar is voor onze leerlingen.
Wij hebben besloten om het dragen van een mondkapje in de school op de volgende manier te
regelen;
-

-

Alle VSO leerlingen dragen bij het in- en uitgaan van de school een mondkapje. Op deze
momenten is het meeste verkeer in de school. Op de andere momenten bieden de
ingestelde looproutes voldoende bescherming.
De leerlingen die deelnemen aan de branche horeca en zich bezig houden met
voedselbereiding dragen tijdens deze werkzaamheden een mondkapje.
Leerlingen die deelnemen aan voorbereiding op stage in de Jumbo dragen daar een
mondkapje.

Op andere dan bovenstaande momenten hoeven de leerlingen van het VSO geen mondkapje op.
Een deel van onze leerlingen heeft namelijk moeite met de mondelinge communicatie en zouden
daarmee ernstig belemmerd worden. Voor weer andere leerlingen zorgt het voor grote verwarring
als zij het mondkapje steeds op- en af moeten zetten.

Het personeel dat rondloopt bij het in- en uitgaan van de school, zal ook een mondkapje dragen.
Het personeel maakt zelf de keuze of zij in de klas bescherming willen dragen. Een aantal collega’s
werkt al met doorzichtige gezichtsbescherming daar waar zij de afstand tot leerlingen onvoldoende
kunnen houden.
Het personeel bij branche Horeca en bij voorbereiding op stage in de Jumbo draagt
gezichtsbescherming.

Met het toepassen van bovenstaande maatregelen over het dragen van een mondkapje, de
hygiënemaatregelen, het houden van anderhalve meter afstand – daar waar dat gaat bij de
begeleiding van leerlingen – en uw medewerking om uw kinderen met verkoudheidsklachten thuis te
houden en eventueel te testen, denken wij dat we zorgvuldige afwegingen hebben gemaakt om het
Coronavirus te bestrijden in de school.
Wij vertrouwen erop dat u uw kind een mondkapje meegeeft en dat er wellicht een reserve
mondkapje in de tas kan worden gedaan.

Vrijdag 2 oktober 2020 zullen wij de maatregelen met de leerlingen bespreken. Op maandag 5
oktober a.s. gaan de maatregelen in.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze brief, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Dispa – afdelingsleider VSO
Trix Stöve - directeur

