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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

 

 

Zwolle, 27 november 2020 

Kenmerk: 2020/082/krk 

Betreft: Mondkapjesplicht en wijzigingen jaaragenda 

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling,  

 

Sinds 5 oktober jl. geldt voor alle leerlingen en medewerkers op Thorbecke het dringende advies een 

mondkapje te dragen op het moment dat zij zich door het schoolgebouw verplaatsen. Er wordt al 

weken een nadrukkelijke oproep gedaan een mondkapje te dragen. Alle leerlingen hebben eenmalig 

een TSG-mondkapje ontvangen. Vanaf 1 december a.s. geldt er een landelijke mondkapjesplicht in 

publieke ruimtes, ook binnen onderwijsinstellingen. We stellen het erg op prijs als de inhoud van deze 

brief ook thuis met elkaar besproken wordt.  

 

Mondkapjesplicht 

Vanaf 1 december 2020 verwachten wij dat alle leerlingen, medewerkers en bezoekers van Thorbecke 

in de gangen en gezamenlijke ruimtes niet-medische mondkapjes dragen.  

Op het moment dat leerlingen, medewerkers en bezoekers in hun klas of op de werkplek zitten, mag 

het mondkapje af. In situaties waarbij medewerkers tussen leerlingen bewegen, zoals bij (sommige) 

practica of andersoortige praktijklessen, moet het mondkapje weer opgedaan worden.  

De MR van Thorbecke heeft 9 november jl. al ingestemd met de invoering van deze mondkapjesplicht. 

Naast alle maatregelen die al van kracht zijn (zie www.rijksoverheid.nl), draagt ook deze maatregel 

hopelijk bij om het virus te beheersen. 

 

Handhaving 

Wij gaan ervan uit dat de leerlingen zelf zorgen voor de mondkapjes, ze hebben er in ieder geval 

allemaal één ontvangen. Op school worden geen papieren mondkapjes meer uitgedeeld.  

Handhaving vindt plaats binnen de bestaande kaders rondom handhaving van de schoolregels. Dat wil 

zeggen dat medewerkers leerlingen zullen aanspreken op naleving van deze schoolregel. Wanneer 

een leerling zich niet wil conformeren aan deze schoolregel, zal er net als bij het niet naleven van 

andere schoolregels1 worden gehandeld. Uiteraard gaan we eerst het gesprek aan, soms vergeten 

leerlingen het gewoon en dragen ze het mondkapje wel als daar om gevraagd wordt.  

 

Op- en afschalen  

De mondkapjesplicht blijft gelden totdat het risiconiveau in de veiligheidsregio IJsselland teruggaat 

naar niveau 1: ‘waakzaam’ (zie https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/). Vanaf dat moment vervalt 

de mondkapjesplicht, tenzij beleid van de Rijksoverheid of Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) anders 

voorschrijft. Wanneer het risiconiveau weer zou stijgen tot niveau 2 ‘zorgelijk’ of hoger, keert de 

mondkapjesplicht weer terug. We zullen hier t.z.t. uiteraard met u over 

communiceren. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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Wijzigingen jaaragenda 
In verband met wijzigingen/annulering van de kerstactiviteiten i.v.m. Covid-19 de volgende 
aanpassingen in de jaarkalender: 
 

- Donderdag 17 december is de laatste lesdag van dit schooljaar 
- Vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vrij 
- Maandag 4 januari starten alle lessen op het 1e uur 
- Maandag 4 januari zijn alle leerlingen om 14.20 uur vrij 
- Woensdag 13 januari les volgens aangepast rooster (dit i.v.m. de Online Open Dag) 

 
Gelukkig staan er nog wel wat leuke decemberactiviteiten gepland die we aangepast door kunnen 
laten gaan. De studieleider informeert u hierover. 
 
Als er vanuit het kabinet aanpassingen komen m.b.t. de kerstvakantie, dan laten we dat uiteraard zo 
snel mogelijk weten. Vooralsnog gaan we uit van twee weken kerstvakantie en indien nodig een online 
lesweek. Géén extra week vakantie dus.  

 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hiske Kromdijk 

Directeur 

 

 
1     
22. Strafmaatregelen:  

Tegen de handelingen van de leerlingen in strijd met de voorschriften die binnen de school gelden, kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen. De 

volgende straffen, opklimmend in zwaarte, kunnen aan leerlingen worden opgelegd:  

 een mondelinge waarschuwing 

 melden bij de conciërge om acht uur  

 het verrichten van strafwerk  

 het ontzeggen van de toegang tot bepaalde lessen voor een korte tijd (time-out) 

 Voor verdergaande maatregelen zie website: regels en afspraken: punt 13 (regeling, toelating, schorsing, verwijdering) 

 


