Aan alle medewerkers,
alle leerlingen en
alle ouders/verzorgers van leerlingen
van het Tabor College

Hoorn, 2 oktober 2020
Kenmerk
: HN/SE/IK/052
Betreft
: mondkapjes

Beste collega’s, leerlingen en ouders/verzorgers,
In Nederland geldt voor scholen voor voortgezet onderwijs het dringende advies om niet-medische mondneuskapjes te dragen in die ruimtes waar veel mensen bij elkaar zijn en waar afstand houden niet of niet
eenvoudig mogelijk is. Uitzondering daarop zijn de klaslokalen, waar de leerlingen wel binnen de 1,5 meter
van elkaar zitten, maar deze kapjes niet verplicht zijn.
Het Tabor College neemt het dringende advies van de overheid over, met ingang van maandag 5 oktober.
Van iedereen in onze scholen wordt verwacht dat hij/zij een mond-neuskapje draagt in de gangen, kantine
en andere ruimtes van de scholen (behalve dus de lokalen).
Op de scholen kunnen nog aanvullende regels gesteld worden, omdat de veiligheid van leerlingen en
medewerkers dat vragen. Soms is dat omdat het onderwijsprogramma dat vraagt, soms omdat het in het
gebouw niet anders kan. Deze aanvullende regels worden vanuit de school gecommuniceerd.
De andere maatregelen vervallen hierbij zeker niet. Dat betekent dat nog steeds geldt dat leerlingen 1,5
meter afstand van alle medewerkers moeten houden en medewerkers dat onderling ook dienen te doen.
Daarnaast geldt het regelmatig handen wassen, het hoesten en niezen in de elleboog en het gebruiken van
papieren zakdoekjes. En wie klachten heeft blijft sowieso thuis en laat zich testen.
Alleen met elkaar kunnen we de scholen openhouden. Nu het aantal besmettingen weer sterk oploopt is het
zaak met elkaar de regels strikt na te leven, ook als je van mening bent dat ze te streng of onjuist zijn. Het
Tabor College volgt in het eigen beleid nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de overheid en verwacht
dat van iedereen.
Met vriendelijke groet,

H.A. Nijdeken
Voorzitter College van Bestuur

