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Rotterdam, 29-10-20
Beste ouders/verzorgers van het Rotterdamcollege,
Deze week is er een extra vergadering geweest van de personeelsgeleding van
de medezeggenschapsraad vanwege de adviezen van de rijksoverheid
en Lecso (landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs) betreffende het dragen van
mondkapjes.
Vanuit de rijksoverheid waren die adviezen al eerder aangescherpt voor scholen voor
Voortgezet Onderwijs (VO) en Lecso heeft die adviezen nu ook overgenomen voor
het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De MR heeft daarover een advies
uitgebracht aan het bestuur en met instemming van de MR heeft het bestuur nieuwe
besluiten genomen betreffende het dragen van mondkapjes. Om tot dit advies te
komen is ook gekeken hoe de collega VSO-scholen uit de regio hiermee omgaan.
Op het Rotterdamcollege werden al mondkapjes gebruikt. In situaties waar de 1,5
niet kan worden gewaarborgd (bijvoorbeeld bij lessen facilitair) en in lessen waar
voor anderen wordt gekookt (Bijvoorbeeld in de leskeuken en brasserie). Daarnaast
stond het iedereen al vrij om naar eigen behoefte, bijvoorbeeld op het moment van
extra nabijheid, een kapje te dragen.
Op onze school zullen de regels rondom het dragen van een mondkapje zich nu
aanscherpen. De afspraken luiden als volgt:
•

•

•

VSO-leerlingen en VSO-personeel dragen een mondkapje bij de start en eind
van de dag, dit betreft dus de taximomenten in de school, in ochtend en
middag. Dit betekent dus dat de VSO-leerlingen in de ochtend het mondkapje
tot aan de klas ophouden en in de middag het kapje opdoen als ze naar de
taxiplaats gaan.
VSO-personeel draagt een mondkapje tijdens verkeersbewegingen in gangen
en binnenpleinen. De leerlingen op dat moment niet. (Hier wordt afgeweken
van het landelijk advies omdat we zien dat leerlingen er niet altijd
adequaat/hygiënisch mee omgaan).
Al het bezoek op school dient na registratie een mondkapje op te doen in de
verkeersruimtes.

Wilt u als ouder ervoor zorgen dat uw zoon/dochter met een mondkapje van huis
gaat? Ook moeten stoffen mondkapjes met regelmaat gewassen worden.
Met elkaar hopen we zo de klus te klaren en ons aandeel te leveren in de
bescherming van onszelf en elkaar.
Bovenstaande gaat met onmiddellijke ingang in.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet, namens de directie,
Luuk van Troost

