Aan de ouders en leerlingen
van het Cals College

Nieuwegein/IJsselstein, 7 oktober 2020

Betreft: uitkomst gesprek MR inzake gebruik mondkapjes

Beste ouder(s) en leerlingen,
Gisteravond heb ik overleg gevoerd met de medezeggenschapsraad (MR) over het dragen van mondkapjes
binnen de school. In dit gesprek waren alle geledingen vertegenwoordigd.
We hebben op constructieve wijze de verschillende aspecten van het wel of niet verplicht stellen van
mondkapjes aan de orde gehad. U moet hierbij denken aan vragen als:
Waarom willen we afwijken van de lijn van de overheid / RIVM die we tot nu toe in onze
coronamaatregelen strak hebben gevolgd? En wanneer denken wij dat de overheid haar beleid zal
aanpassen? En kunnen we hier op wachten?
Hoe gaat het nu met het dragen van mondkapjes: leidt een dringend advies al tot gebruik hiervan bij
leerlingen en medewerkers? Wat kunnen we doen om het gebruik te stimuleren?
Hoe gaan we handhaven als we het gebruik van mondkapjes verplicht stellen? En welke
maatregelen kunnen we en willen we dan nemen? Daarbij gaven de leerlingen aan dat, als het
leerlingenstatuut aangepast dient te worden, zij daarover ook graag overleg met hun achterban/de
leerlingenraad wilden voeren.
Uiteindelijk heeft het gesprek geleid tot het volgende besluit:
Tot de herfstvakantie is het dragen van mondkapjes in de gangen van de school een dringend advies.
Direct na de herfstvakantie heb ik opnieuw overleg met de MR om dit besluit te evalueren op grond van de
dan geldende maatregelen vanuit de overheid, de mate waarin mondkapjes worden gedragen in de scholen,
de input vanuit de leerlingenraad, een voorstel met betrekking tot handhaving, et cetera. Maar ook spreken
we dan over mogelijke andere aanvullende maatregelen (mogelijke verdere regulering van
leerlingenstromen door de gang bijvoorbeeld).
Ik verzoek u nogmaals uw kind(eren) het dringende advies van het dragen van een mondkapje mee te
geven. Wij zullen binnen de school de leerlingen steeds attenderen op het belang ervan. Voor leerlingen die
hun mondkapje vergeten zijn, zijn er exemplaren beschikbaar.
Mocht u vragen hebben over het besluit of input willen geven aan de evaluatie, dan kunt u uw vraag mailen
naar corona.ng@cals.nl of corona.ijss@cals.nl.
Met vriendelijke groet, mede namens de medezeggenschapsraad,

mevrouw drs. G.H.M. (Gabriëlle) Leijh
bestuurder

