T.a.v. de directie en het bestuur van het CVO-NWF
Betreft: protocol handhaving mondkapjes
Leeuwarden, 18 oktober 2020

Geachte directie en leerkrachten,
Op 16 oktober ontvingen wij de brief van uw scholengemeenschap, aangaande de op
handen zijnde verplichting van mondkapjes buiten de lessen.
Allereerst willen wij aangeven dat wij ons aansluiten bij het doel om het onderwijs doorgang
te laten vinden op de scholen. We zien de juiste intentie daarin.
Echter blijven onze zorgen bestaan. Sterker nog: deze worden groter.
De zorgen over het fysieke, mentale en sociale welbevinden van alle kinderen op school
hebben wij uitgebreid met u besproken in de eerder verstuurde brief en het gesprek wat
plaats vond op 7 oktober j.l.
Nu CVO-NWF heeft besloten de voorgestelde maatregelen zonder meer over te nemen, en
daarbij naar onze mening het welbevinden van de kinderen vanuit pedagogisch oogpunt uit
het oog verliest, worden onze zorgen nog groter.
Daarom stellen wij u de volgende vragen, waar wij graag antwoord op ontvangen:
1. U stelt in de brief over het dragen van de mondkapjes: ‘Het moet en het
schoolpersoneel zal er ook op toezien dat het gebeurt.’ Wij willen graag van u weten
waar dit ‘toezien dat het gebeurt’ uit bestaat. Waar eerst de afspraken op uw scholen
bestond uit ‘niet handhaven, niet straffen’, welke afspraken zullen er nu worden
gemaakt? Welke middelen worden er ingezet om te handhaven? Hoever gaan deze
middelen? Wat zijn de consequenties wanneer een kind besluit het mondkapje niet
te willen of niet te kunnen dragen vanuit zijn of haar overtuiging? Hoe waarborgen
jullie de mentale veiligheid van de kinderen?
2. Wat is het protocol vanuit het CVO-NWF, wanneer een kind door het dragen van het
mondkapje niet lekker wordt? Wanneer het kind misselijk wordt, hoofdpijn krijgt,
duizelig wordt, het benauwd krijgt, zich niet kan concentreren? (Voor de risico’s van
het dragen van een mondkapje verwijzen wij u nogmaals naar het artikel van Carla
Peeters, immunoloog en jaren werkzaam bij het RIVM:
https://www.hpdetijd.nl/2020-06-19/veel-mensen-die-mondkapjes-dragen-ervareneen-negatief-effect-op-de-gezondheid/ ). Hoe waarborgen jullie de fysieke veiligheid
van de kinderen?
3. Wat is het beleid op de mondkapjes tijdens de (op sommige scholen vele) tussenuren
waarin de kinderen soms 2 uren achter elkaar in de kantine zitten totdat ze weer les
krijgen? Hoe waarborgen jullie op dat moment de fysieke veiligheid van de kinderen?

4. Daarop aanhakend: U stelt in de brief: ‘Praktijklessen waar de 1,5 meter tot de
docent niet te handhaven is, zullen aanvullende regels en afspraken gelden.’ Waar
bestaan deze regels en maatregelen uit? En hoe wordt ook hier de fysieke veiligheid
van de kinderen gewaarborgd?
Als laatste wijzen wij u er op dat op dit moment het mondkapje nog steeds NIET verplicht is.
Wij vertrouwen er derhalve op dat de eerder genoemde afspraken worden aangehouden:
elk kind is vrij in het maken van de keuze om wel of niet een mondkapje te dragen en er
wordt niet gehandhaafd en gestraft.
Wij sluiten deze brief af met een dringende oproep aan het CVO-NWF om zich naar de
overheid uit te spreken tegen het voorgestelde verplichte mondkapjesbeleid van de
regering, ten bate van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van onze kinderen. We
spreken het CVO-NWF hierbij aan op hun plicht om als pedagoog ten alle tijde een veilige en
gezonde leeromgeving na te streven.

In afwachting van uw reactie,

Namens de steeds groter groeiende groep ouders die zich hebben verzameld onder de naam
MeldpuntMondkapjes.frl,

Elbrecht Claus (woordvoerster, 06-41284993)

Ook deze brief zullen wij weer openbaar maken, om de transparantie in de communicatie
tussen ouders en scholengemeenschappen te garanderen.

