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Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
Maandagavond hoorden we van premier Rutte dat het coronavirus oprukt en dat daarom de 
voorschriften strenger worden. Afgelopen woensdag kwam er nog een extra advies bij om een 
mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Voor het onderwijs kwamen er geen nieuwe regels 
bij, maar deze week vroegen alle schoolbesturen zich wel af of het toch niet verstandig was 
om ook in scholen een mondkapje te dragen. 
 
De beslissing daarover is gisteravond genomen. Vanaf volgende week geldt ook in scholen 
het dringende advies om een mondkapje op te doen tijdens de leswisselingen en in de pauzes. 
Ook op het Marcanti College gaan we dit advies opvolgen en daarom vraag ik jullie met klem 
om vanaf maandag 5 oktober een mondkapje op te doen in de gangen en in de aula. 

• Je doet dus je mondkapje op als je de school ingaat en mag hem weer af doen als je in 
de klas op je stoel zit.  

• Je doet een mondkapje op als je aan het einde van de les naar een volgend lokaal loopt. 

• Je doet een mondkapje op als je in de pauze door de gangen loopt of in de aula bent. 
 
Dit advies komen ook de richtlijnen die we deels al hebben en die ik graag nog een keer 
herhaal: 

• Je blijft niet stilstaan in de gangen maar gaat in de pauze of tijdens een tussenuur naar 
de aula of naar buiten. 

• Je gaat in de pauzes zo veel mogelijk naar buiten. 

• Je ontsmet je handen als je een lokaal binnenkomt. 

• Je houdt 1,5 meter afstand van alle medewerkers 
 
Door dit dringend advies zal ook een verbod zijn van eten en drinken in de gangen en in de 
aula. In de laatste 10 minuten van het vierde uur zal er tijd zijn om rustig op je eigen plek in 
de klas je lunch te nuttigen. De kantine zal per maandag niet meer open zijn en er zijn beper-
kende maatregelen bij de supermarkten in de buurt, het is dus verstandig om je eten en drin-
ken van thuis mee te nemen. 
 
Overigens is het goed om te melden dat de maatregelen blijkbaar werken, want het aantal 
zieke leerlingen is bij ons laag. Dit willen we natuurlijk ook graag zo houden, dus het is fijn 
wanneer we allemaal rekening met elkaar houden en de gezondheid van iedereen serieus 
nemen.  
 
Ik reken op jullie en vertrouw erop dat dit goed gaat! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Steven Tan, Directeur  

Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen   

Datum Betreft 

2 oktober 2020 Mondkapjes 


