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Deventer, 22 oktober 2020 
 
 
Betreft: Update corona en mondkapjes 
 
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
Zoals we overal kunnen zien, horen en lezen zijn we nog niet van het coronavirus af. 
Nieuwe en strengere maatregelen zijn van kracht sinds dinsdag 13 oktober. Via deze brief 
willen wij u ook in de vakantie graag informeren over de regels bij ons op school, vanaf 
maandag aanstaande. 
 
Het verplichten van mondkapjes. 
Om de verspreiding tegen te gaan gaf het Kabinet een dringend advies om mondkapjes te 
dragen in scholen. Dinsdag 13 oktober scherpte het Kabinet dit advies aan tot een 
verplichting voor het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes. Het Kabinet verwacht dat 
deze verplichting snel wordt goedgekeurd. 
 
Op het EHL dragen wij ze wel. 
Met het aantal oplopende besmettingen vinden wij als Etty Hillesum Lyceum dat wij aan de 
verplichting moeten voldoen. Vanaf maandag 26 oktober starten wij, leerlingen, 
medewerkers en bezoekers goed door direct bij binnenkomst een mondkapje te dragen. De 
MR is gevraagd om instemming te geven zodat wij deze verplichting kunnen opnemen in de 
schoolregels. De mondkapjesverplichting geldt voor alle leerlingen, medewerkers en 
bezoekers. 
 
Waarom verplichten? 
Vlak voor de herfstvakantie zagen wij elke dag minder leerlingen een mondkapje dragen. 
Gesprekken met leerlingen geven aan dat een verplichting zou helpen dat wel te doen. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen veilig naar school kan voeren wij, vooruitlopend 
en net zoals de meeste scholen in Nederland, een mondkapjesplicht in. Dit geldt voor alle 
locaties van het Etty Hillesum Lyceum. 
 
Wanneer een mondkapje dragen? 
De leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje zodra zij één van de gebouwen van 
onze school betreden. Dus bij het binnenkomen van de school, bij leswisselingen en bij het 
verlaten van de school. Wanneer de leerling/medewerker loopt draagt hij/zij een mondkapje. 
In de les en als een leerling in de kantine zit hoeft het niet. Buiten het gebouw geldt de 
verplichting niet. Bij praktijkvakken lukt het niet altijd om anderhalve meter afstand te houden 
voor goede instructie. In dat geval kan de docent instrueren een mondkapje te dragen voor 
de momenten dat de instructie daarom vraagt. Vanzelfsprekend geldt hierbij dat een 
mondkapje de veiligheid niet in gevaar mag brengen. 
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Beslisboom 
De VO-raad heeft de beslisboom iets aangepast over wanneer leerlingen naar school gaan. 
Leerlingen mogen nu in veel gevallen wel naar school als er iemand in het huishouden 
koorts heeft. In de bijlage vindt u de nieuwe beslisboom. 
 
Berichtgeving 
De aankomende weken zullen wij waarschijnlijk weer meer met u communiceren. 
Bijvoorbeeld in verband met lesuitval, andere roosters of het oplopen van het aantal 
besmettingen. Om u niet te vaak informatie te sturen, zullen wij dit zoveel mogelijk bundelen 
en u iedere vrijdag een update sturen. Mocht er iets dringends zijn krijgt u natuurlijk altijd 
tussendoor bericht van ons. Hebt u vragen, aarzel dan niet om contact te zoeken met de 
mentor van uw zoon/dochter. 
 
Sterkte! 
De coronacrisis is voor iedereen zwaar. Het levert veel extra werk op in school. Maar ook 
thuis kunnen er zorgen en spanning zijn. Ik hoop dat wij in goed contact met elkaar kunnen 
blijven om het beste te blijven doen voor uw zoon/dochter en onze medewerkers. 
 
Ik hoop dat u allen gezond blijft. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lia Suurd 
Directeur Arkelstein 
 

  


