
 

 
 
Almere, 5 oktober 2020 
 
Betreft: mondkapjes voor leerlingen 
 

 

Beste ouders en leerlingen, 
 

Veel scholen vragen aan leerlingen, docenten en medewerkers mondkapjes te 

dragen. Onze school gaat dat ook doen.  
Als de leerlingen zich door de school bewegen, in de gangen, de aula en de kantine, 
vragen wij hen een mondkapje te dragen. In de lessen, waar leerlingen rustig zitten, 
hoeft dit niet. Het nieuwe beleid gaat dinsdag 6 oktober 2020 in. In deze brief laten 
wij weten hoe onze school hiermee omgaat. 
 

Zelf een mondkapje meenemen 
Wij vragen de leerlingen zelf een mondkapje mee te nemen. Het dragen van een 
mondkapje is geen verplichting, maar wel een dringend advies. We hebben onze 
medewerkers gevraagd leerlingen erop aan te spreken als zij geen mondkapje 
dragen. En we hopen dat leerlingen elkaar erop aanspreken. Samen verkleinen we 
zo de kans op het besmetten van anderen. 
 

Een mondkapje goed gebruiken 
Het is heel belangrijk om een mondkapje goed te gebruiken. Als je het op de 
verkeerde manier gebruikt, vergroot je juist de kans op besmetting. In de bijlage leest 
u hoe een mondkapje goed gebruikt wordt in het openbaar vervoer. Deze richtlijn is 
ook bruikbaar voor gebruik in de gangen en de aula van de school. Wilt u met uw 
kind te bespreken hoe je een mondkapje goed gebruikt? 
 

Dit betekent het volgende 
- Iedereen die de school binnen komt het dringende advies om een mondkapje 

of face shield (een doorzichtig masker) te dragen.  
- In alle verkeersruimtes als je loopt ook het dringende advies om een 

mondkapje te dragen.  
- In de lessen geen mondkapje, behalve bij horeca 

  

Tot slot 
Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op andere maatregelen om het 
coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen blijven bestaan. In de beslisboom van 
ASG kunt u nakijken of uw kind thuis moet blijven. Ook geldt nog steeds: houd 1,5 
meter afstand van volwassenen en houd je aan de hygiënemaatregelen. Laten we er 
samen voor gaan, want alleen samen kunnen we het! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bertien Hoek 
directeur 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/07/01/hoe-gebruik-ik-een-niet-medisch-mondkapje
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/07/01/hoe-gebruik-ik-een-niet-medisch-mondkapje


for medical use

Twee dingen vooraf:
1. Je hebt 2 soorten mondkapjes die je mag gebruiken:
 • Mondkapjes van de drogist die je 1 keer  
    gebruikt en dan weggooit.
 • Eigen-gemaakte mondkapjes van textiel.

Het is niet de bedoeling om medische mondkapjes te gebruiken. 
Die zijn alleen voor mensen die in de zorg werken. Je herkent deze 
aan een CE-markering of een medische claim, bijvoorbeeld ‘for 
medical use’.

2. Neem twee mondkapjes in een zakje mee.
Eén voor de heenreis en één voor de terugreis.
Bewaar schone en gebruikte mondkapjes apart  
van elkaar, in verschillende zakjes.

Hoe gebruik ik  
een niet-medisch  
mondkapje?



Stap 1
Was voor het opdoen van het mondkapje je handen
20 seconden met water en zeep.

Stap 2
• Doe het mondkapje een paar minuten voor je instapt op.

• Je mag bij het opdoen alleen het elastiek of touwtje  
  aanraken.

• Zorg dat het mondkapje goed over je neus, mond en  
   kin zit.

Stap 3
• Raak het mondkapje na het opdoen niet meer aan  
  met je handen.

• Doe het mondkapje niet omlaag of omhoog voor eten, 
  drinken en praten.

• Gebruik het mondkapje niet meer als het nat is.
   Neem dan een nieuw mondkapje.

Stap 4:
• Doe het mondkapje pas af als je uitstapt.

• Pak alleen de elastieken of touwtjes vast.



• Gooi het mondkapje direct weg bij het restafval.
   Of bewaar het in een apart dicht zakje,
   totdat je het kunt weggooien.

• Eigen-gemaakte mondkapjes doe je in een dicht zakje
   om thuis te wassen.

Stap 5
Bij aankomst thuis of ergens anders was je altijd je handen
met water en zeep.

Stap 6
• Eigen-gemaakte mondkapjes kun je wassen in de  
   wasmachine op 60 graden. Kies een lang programma.

• Was je handen nadat je het mondkapje in de  
   wasmachine hebt gestopt. En voor je hem eruit haalt.

Meer informatie over niet-medische mondkapjes vind je op rijksoverheid.nl/mondkapje


