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Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
Aanstaande maandag verwachten we de leerlingen weer terug op school na een welverdiende
herfstvakantie.
Om de scholen in deze coronatijd verantwoord open te kunnen houden, gaat de overheid het
dragen van mondkapjes in het voortgezet onderwijs binnenkort verplicht stellen. Daarop
vooruitlopend hebben wij, met instemming van de medezeggenschapsraad, besloten om deze
verplichting op de eerste schooldag na de herfstvakantie in te laten gaan.
Wat houdt deze verplichting in?
- Vanaf maandag 26 oktober is het voor iedereen verplicht een mondkapje te dragen bij
verplaatsingen in onze schoolgebouwen (en op alle plaatsen waar onderwijs gegeven
wordt zoals de Kemmer in Oirschot en de sporthal in Best).
- Het mondkapje moet worden opgezet voordat het (school)gebouw wordt binnengegaan en
voorafgaand aan alle verplaatsingen.
- Leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben, kunnen een mondkapje kopen bij de
receptie (Heerbeeck College) of bij het leerlingenloket (Kempenhorst College). Wij vragen
hiervoor een bijdrage van 1 euro per mondkapje (elektronisch betalen is ook mogelijk).
Het bedrag dat wij hierdoor ontvangen, wordt besteed aan een goed doel. Dit goede doel
bepalen wij in overleg met de leerlingen. We laten nog weten welk goed doel het is
geworden.
- Gaat een leerling onder schooltijd naar huis om een mondkapje te halen, dan wordt de
tijd die de leerling afwezig is, aangemerkt als ongeoorloofde afwezigheid.
- Als een leerling wordt aangesproken op het niet dragen van een mondkapje, zet hij/zij
alsnog een mondkapje op. Gebeurt dit niet, dan volgen de gebruikelijke maatregelen die
wij hanteren bij het niet opvolgen van onze gedragsregels.
- Als leerlingen/ouders van mening zijn dat een leerling om medische redenen geen
mondkapje mag dragen, dan kan dit vanaf donderdag 22 oktober via de mail worden
aangegeven bij de leerlingcoördinator. Deze neemt dan uiterlijk dinsdag 27 oktober
contact op.
- Uiteraard geven wij onze leerlingen de tijd om aan deze nieuwe maatregel te wennen. Dit
houdt in dat leerlingen die op maandag 26 of dinsdag 27 oktober geen mondkapje bij zich
hebben, op die dagen gratis een mondkapje kunnen halen bij de receptie (Heerbeeck
College) of het leerlingenloket (Kempenhorst College). Let wel: ook op die dagen is het
dragen van een mondkapje verplicht.
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Voor het dragen van het mondkapje geeft de overheid de volgende richtlijnen:

Wij stellen het op prijs als de inhoud van deze brief thuis wordt besproken. Het is belangrijk om
aan deze verplichting gehoor te geven. Alleen samen kunnen we het virus onder controle krijgen
en kunnen we onze scholen verantwoord open houden.
Laten we goed op elkaar letten.
Zijn er nog vragen, stuur dan een mail naar: corona@heerbeeck.nl of corona@kempenhorst.nl
Met vriendelijke groet,

Rob van der Vorst
Directeur Onderwijs
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