
 

 

 

Heemskerk, 2 oktober 2020 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Zoals jullie waarschijnlijk al weten, heeft de overheid deze week het dringende advies gegeven om 

vanaf maandag 5 oktober een mondkapje te dragen in het Voortgezet Onderwijs. 

 

Mondkapjesplicht 

De Kennemer Praktijkschool heeft samen met het bestuur, de Gemeenschappelijk 

Medezeggenschapsraad (GMR) en de andere scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs 

Kennemerland (SVOK) besloten dat het dragen van een mondkapje vanaf a.s. maandag verplicht is op 

de gang en in de aula voor álle leerlingen en medewerkers. 

Deze verplichting geeft volgens ons voor iedereen meer duidelijkheid.  

De basisregel voor leerlingen en medewerkers is: als je loopt gebruik je een mondkapje, zit je in een 

les of eet/drink je iets in de aula, dan kan het kapje af.  

We willen jullie vragen een eigen mondkapje mee te nemen. Mochten leerlingen een mondkapje 

vergeten zijn, krijgen ze die van ons op school. 

 

Praktijklessen 

Tijdens de praktijklessen is het soms niet mogelijk om de 1,5 meter afstand tot de docent te houden. 

Daarom gaan wij dinsdag 6 oktober met de docenten afspraken maken of het dragen van een 

mondkapje ook verplicht wordt tijdens de praktijkles of dat het een advies blijft. De gemaakte 

afspraak laten wij dinsdag aan jullie weten. 

 

Bestaande maatregelen blijven van kracht 

De mondkapjesplicht is een belangrijke extra maatregel die leerlingen en medewerkers kan 

beschermen tegen een eventuele besmetting. Deze maatregel is aanvullend op de 1,5 meter afstand 

tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling én aanvullend op 

de hygiënemaatregelen. De afspraak thuis te blijven bij verkoudheidsklachten blijft ook het zelfde. 

 

Ventilatie schoolgebouw 

Met de wintermaanden in zicht is goede ventilatie belangrijk. Op verzoek van SVOK heeft een 

externe partij (BBN adviseurs) onderzocht of de ventilatiesystemen school voldoen aan de 

veiligheidseisen. Het ventilatie systeem op de Kennemer Praktijkschool voldoet aan deze eisen. 

In alle leslokalen zorgen wij voor extra ventilatie door een raam open te zetten. 

 

We doen het samen 

Wij blijven alles op alles zetten om te zorgen voor een gezonde werk- en leeromgeving, zodat we de 

school open kunnen houden. Dit kunnen we alleen samen doen door ons te houden aan de regels en 

elkaar te beschermen. Een goede gezondheid blijft immers het allerbelangrijkst. 

Hebben jullie vragen of willen jullie meer informatie, dan kunnen jullie contact opnemen met Dhr. 

Jeroen Kerstjens. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. Ivo krop 

Directeur 
 

 


