Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van Hofstad Mavo Havo
Betreft: aanpassing Corona-maatregelen m.i.v. ma. 26 oktober

Den Haag, 25 oktober 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
In navolging van het oplopend aantal coronabesmettingen in Nederland, in de regio Haaglanden, maar ook op Hofstad
Mavo Havo, heeft de directie van de school in overleg met de medezeggenschapsraad besloten om op Hofstad Mavo
Havo een mondkapjesplicht in te voeren.
Dit besluit betekent dat iedereen - leerlingen, ouders en medewerkers - vanaf maandag 26 oktober wordt geacht een
mondkapje te dragen binnen het schoolgebouw. Leerlingen mogen het mondkapje afdoen wanneer zij zitten in een
lokaal of tijdens de pauze wanneer zij aan een tafel zitten in de aula. Ook tijdens de gymles is het dragen van een
mondkapje niet verplicht. In alle andere gevallen - vooral bij het lopen door het gebouw - is het dragen van een
mondkapje dus verplicht.
Leerlingen die een mondkapje zijn vergeten, kunnen in de eerste week (26-30 oktober) een mondkapje verkrijgen op
Hofstad Mavo Havo; we hanteren een gewenningsperiode van een week. Na deze week worden leerlingen zonder
mondkapje niet meer toegelaten tot het gebouw en dus naar huis gestuurd om een mondkapje te halen. Uiteraard
informeren we ouders)/verzorger(s) alvorens we leerlingen wegsturen. De gemiste lestijd moet daarna ingehaald
worden. Dit klinkt als een strenge maatregel, maar de ervaring leert dat wanneer wij zo’n maatregel niet toepassen,
leerlingen vaak de regel vergeten, of deze simpelweg niet nakomen. Het is in ons aller belang om te zorgen dat we het
virus terugdringen, ook op school.
Het verplichten van een mondkapje is niet voor iedereen een ideale maatregel. Wij hebben besloten deze maatregel
in te voeren om ervoor te zorgen dat iedereen zich in de huidige omstandigheid van het coronavirus, veilig blijft
voelen op school. Dat geldt voor leerlingen, maar ook voor medewerkers.
Naast de verplichting van het mondkapje stellen wij ook weer een deel van de looproute in. De centrale trap (de trap
die uitkomt bij de in- en uitgang), is alleen te gebruiken om omhoog te gaan. De trappen aan de zijkanten van het
gebouw, zijn om naar beneden te gaan. Op deze manier zorgen we ervoor dat er minder leerlingen op de redelijke
smalle trappen langs elkaar heen moeten lopen.
Aanstaande dinsdag 27 oktober is er mogelijk weer een persconferentie van het kabinet. Het is dus even spannend of
het kabinet nu al met nieuwe maatregelen komt of dat zij het effect van de eerder genomen maatregelen van 13
oktober jl. toch eerst nog wil afwachten. Mochten er aanvullende maatregelen worden afgekondigd, dan zorgen wij
ervoor dat we alle leerlingen en ouders/verzorgers daarvan op de hoogte stellen wanneer deze van invloed zijn op het
onderwijs. Dat gebeurt via een brief en via de website: www.hofstadmavohavo.nl.
Tot slot wijs ik u nog op onderstaande regels die al langer gelden rond het Coronavirus:
- Blijf bij klachten (hoofdpijn, loopneus, hoesten, koorts) thuis en laat je testen;
- Als er iemand van het gezin Corona-positief getest is, blijft iedereen in quarantaine thuis.
- Houd 1,5 meter afstand van anderen;
- Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de school.
Met vriendelijke groet,

R.J. Stehmann
directeur Hofstad Mavo Havo

