
 

Zwolle, 20 november 2020 
 
 
Betreft: Mondkapjesplicht 
 
 
Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Eind oktober heb ik per brief het dringende advies herhaald om in de gebouwen van het 
Gymnasium Celeanum een mondkapje te dragen. Helaas heeft dit advies niet het gewenste 
effect gehad en gaan we over op een verplichting om in de gebouwen van het Gymnasium 
Celeanum een mondkapje te dragen. 
 
Vanaf 1 december 2020 verwachten wij dat alle leerlingen, medewerkers en bezoekers van onze 
locaties 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 het Gymnasium Celeanum heeft deze week ingestemd met de invoering 
van deze mondkapjesplicht. Daarnaast werkt de overheid ook aan wetgeving om per  
1 december een mondkapjesplicht op scholen in te voeren.  
 
Ter voorbereiding op de mondkapjesplicht wordt binnen de schoolgebouwen vanaf  
maandag 23 november duidelijk aangegeven dat het een gebied is waar een mondkapjesplicht 
gaat gelden. Leerlingen worden vanaf maandag aanstaande herinnerd aan het dringende advies 
en krijgen mondkapjes aangereikt wanneer ze geen exemplaar bij zich hebben.  
 
Naast alle maatregelen die al van kracht zijn (zie www.rijksoverheid.nl), draagt dit besluit 
hopelijk bij om het virus te beheersen. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen zelf zorgen voor de 
mondkapjes. Bij de receptie zijn wegwerpmondkapjes te halen wanneer een leerling of 
medewerker het eigen mondkapje is vergeten. 
 
Handhaving vindt plaats binnen de bestaande kaders rondom handhaving van de schoolregels. 
Dat wil zeggen dat alle medewerkers leerlingen zullen aanspreken op naleving van deze 
schoolregel. Personeel geeft zelf ook het goede voorbeeld. Wanneer een leerling weigert zich te 
conformeren aan deze schoolregel, zal de toegang tot het gebouw geweigerd worden en volgt 
een gesprek met de schoolleiding. 
 
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 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. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 
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