Aan alle leerlingen van BC Broekhin en hun ouders/verzorgers
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Geachte ouders en verzorgers,
beste leerlingen,
Inmiddels houdt COVID-19 ons allen al ruim 7 maanden in de greep. Na de zomervakantie konden we de
leerlingen weer fysiek op onze school ontmoeten. Wat hadden we dat gemist!
Op dit moment zien we echter een stijging van het aantal besmettingen en de voorspelde tweede golf
kwam eerder dan verwacht. De landelijke maatregelen werden dan ook op 13 oktober jl. door ons kabinet
verder aangescherpt. Omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen in het verder terugdringen van
het aantal besmettingen, hebben we in afstemming met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) van Stichting Onderwijs Midden-Limburg besloten om het dringend advies om een mondkapje te
dragen aan te scherpen tot een verplichting om een mondkapje te dragen. Ons protocol voor
praktijksituaties blijft daarnaast onverminderd van kracht.
De plicht geldt voor alle gangen, de aula’s, de LOR, de hal, de mediatheek en daar waar de anderhalve
meter afstand tot medewerkers door leerlingen niet gegarandeerd kan worden.
Wanneer hoeft de leerling het mondkapje niet op?
Wanneer de leerling in de klas of in een andere ruimte zit en er geen sprake is van een lessituatie waarbij
de 1,5 meter afstand tot een volwassene niet gehanteerd kan worden (bijvoorbeeld bij beeldende
vorming), alsmede tijdens de gymlessen.
De school verstrekt alleen in uitzonderingssituaties mondkapjes aan leerlingen. Iedere leerling dient er zelf
een bij zich te hebben. De mondkapjesplicht is onderdeel van de schoolregels. Het niet dragen wordt dus
ook als zodanig gesanctioneerd.
Deze plicht geldt op alle scholen van Stichting Onderwijs Midden-Limburg en gaat in op maandag 26
oktober a.s., direct na de herfstvakantie. We gaan er van uit dat iedereen de noodzaak tot deze
aanscherping onderkent en begrijpt dat deze voor de eigen veiligheid en de gezondheid van anderen
noodzakelijk is.
Met vriendelijke groet,
Marc Demandt en Elianne Engelen
Directie BC Broekhin Roermond
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