Gebruik Mondneusmasker Ark
Oud-Beijerland vanaf maandag 26
oktober 2020
De afgelopen periode is er veel
gesproken over het wel of niet gebruiken
van een mondkapje in en rondom de
school. Tot vandaag was het dragen van
een mondmasker op school voor zowel
leerlingen (VSO) en teamleden op basis
van vrijwilligheid.
De laatste persconferentie van premier
Rutte, de snelle stijging van het aantal
besmettingen in de regio en de
aanscherping van het advies van de
PO-raad en het LECSO, hebben ons
doen besluiten om te komen met nieuwe
richtlijnen vanaf maandag 26 oktober.
Onderstaande richtlijnen zijn opgesteld in samenspraak met de MR en enkele
teamleden.
Algemeen:
● Leerlingen VSO zorgen zelf voor een mondkapje. Elke dag hebben de
leerlingen een nieuw/schoon mondkapje. Als leerlingen een mondkapje
vergeten zijn krijgen ze er één van school.
● In de klas wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan goed gebruik
van een mondneusmasker (mondkapje).
● Herhalen richtlijnen RIVM (1,5 meter, handen wassen, hoesten in de elleboog
etc.)
● Mondkapjes voor alle personeelsleden verplicht wanneer men buiten eigen
lokaal/kantoor verplaatst. I n eigen lokaal is mondkapje niet verplicht,
Teamleden SO
● Mondkapje in de gangen verplicht bij verplaatsing met leerlingen in/uit de klas
(bijvoorbeeld van/naar gym, huis,theater/muziek of pauze).
● In de klas tijdens instructie binnen 1,5 meter geen verplichting, wel advies om
mondkapje te dragen mits ontwikkelingsniveau van de leerling dit toelaat.
● Alternatief is transparant masker en/of gebruik van spatschermen.
Leerlingen SO
● Geen 1,5 m afstand onderling, wel naar leerkracht (mits ontwikkelingsniveau
van de leerling dit toelaat).

Teamleden VSO/praktijkvak
● Mondkapje in de gangen verplicht
● In de klas tijdens instructie geen verplichting wel een advies.
● Praktijkvak consumptieve techniek; mondmasker verplicht bij bereiding van
gerechten.
● Praktijkvak Zorg en Welzijn schoonmaak; mondmasker verplicht bij uitvoering
werkzaamheden in gangen.
● Praktijkvak Groen; vak wordt buiten gegeven, mondmasker niet verplicht,
alleen als 1,5 meter onderling niet kan worden gegarandeerd.
● Alternatief is het transparante masker en/of gebruik van spatschermen
Leerlingen VSO;
● Verplicht mondkapje op in de gangen, tijdens leswisselingen.
● Op schoolplein is het dragen van een mondkapje niet verplicht, tenzij niet kan
worden voldaan aan de 1,5 meter afstand. De mentor heeft het recht om
leerlingen te vragen een mondkapje te dragen in de pauze als niet wordt
voldaan aan de 1,5 meter afstand.
● Knuffelen en stoeien niet toegestaan.
● Leerlingen waarvan bekend is dat zij chronisch last hebben van verkoudheid
(dus niet corona gerelateerd) kunnen gevraagd worden om verplicht een
mondkapje te dragen. Dit om te voorkomen dat andere leerlingen en/of
docenten verkouden worden en op basis van beslisboom 12+ niet naar school
mogen.
● Leerlingen zonder chronische klachten dragen mondkapje in de klas op basis
van vrijwilligheid, maar is niet verplicht.
Stages;
Interne stage: Koffieronde verplicht mondkapje. Dit geldt ook voor de overige
werkzaamheden die buiten het klaslokaal worden uitgevoerd.
LOL-/ individuele stage;
Het advies is om mondkapjes te dragen, m.u.v. stage groen in de buitenlucht, mits
1,5 meter kan worden gewaarborgd.
Indien er op de stageplek een verplichting is om mondkapjes te dragen, dan
conformeert de stagenemer zich aan de regels van de stagegever.
Mondkapje verplicht tijdens stage vervoer met taxi of medewerker.

Bezoekers en externen;
● Alleen gebouw binnen met afspraak
● Bezoekers mogen alleen via de ingang VSO naar binnen
● Registratie en ontsmetten van de handen verplicht
● Mondkapjes verplicht voor alle bezoekers (Indien gewenst kan school
mondkapje aanleveren voor bezoekers)

Wij verzoeken u, als ouder, om uw kind te begeleiden bij het goed navolgen van de
afspraken en procedures.
Wij begrijpen dat deze situatie spannend kan zijn voor leerlingen en ouders.
Mochten er nog vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met de mentor.
De maatregelen worden binnen enkele weken geëvalueerd en waar nodig
aangepast. Als dit zo is, brengen wij u hiervan op de hoogte.
Voor nu wensen wij u allen een fijne herfstvakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Verweij en Eugène
Schilperoordt

