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Beste mensen,
Afgelopen dinsdag is dan toch echt de mondkapjesplicht ingegaan. Wat voorheen
onvoorstelbaar leek is toch gebeurd. Een droevige dag.
We merken dat er veel vragen zijn over wetgeving, recht en wat je nog kunt doen. Daarom
hebben we de meest gestelde vragen voorgelegd aan een jurist en onderwijsrecht-advocaat.
Hieronder vind je de antwoorden. Heb je hierna nog vragen? Schroom niet om contact op te
nemen met het Meldpunt van jouw provincie via www.meldpuntmondkapjes.nl.

Vraag: In hoeverre zijn de maatregelen verplicht op (particuliere) VO-scholen? De
overheid noemt ‘onderwijsinstellingen’, maar kunnen ze dit zo makkelijk verplichten?
Heeft het niet te maken met eigen/private ruimte etc?
Antwoord: Onbekostigd en bekostigd onderwijs vallen beide onder onderwijsinstellingen. De
maatregelen zijn dus op elke school verplicht. Als een bekostigde school zich niet aan de weten regelgeving houdt, kan de minister bijvoorbeeld bepalen om gelden in te houden. Bij een
onbekostigde school kan dit niet. Dan zullen ouders bijvoorbeeld boetes ontvangen. Op het
moment dat er geen controle is, of melding wordt gedaan, heb je dus ook geen ‘last’ van dit
soort praktijken.
Goed om te weten is: wetmatigheid gaat boven rechtmatigheid. Dus ook al vind jij dat de
mondkapjesplicht niet deugd en niet rechtmatig is: nu de mondkapjesplicht wettelijk is
vastgesteld kun je er niet meer tegen in gaan (mits je juridische stappen onderneemt,
hierover lees je verderop meer). Het juridisch bezwaarschrift, zoals we dat de afgelopen
maanden hebben kunnen versturen naar scholen, is derhalve niet meer mogelijk.
Vraag: Hoe zit het met ‘mondkapjesplicht boven de leerplicht’? Kun je buiten schot van
de leerplichtambtenaar blijven als de school de mondkapjesplicht belangrijker vindt?
Antwoord: Nu de verplichting erdoor is kun je, zonder uitzondering/vrijstelling, niet meer
geoorloofd thuis blijven. De leerplichtambtenaar zal met de ouder/kind in gesprek gaan,
maar als blijkt dat het kind geen geldige reden heeft om thuis te blijven, kunnen er sancties
volgen.
Vraag: Op welke gronden kan een kind vrijstelling voor een mondkapje krijgen? Los
van wat er al is genoemd door de overheid zelf?
Antwoord: Je kunt er voor kiezen om in gesprek te gaan met de schoolarts en met de school.
Probeer samen tot een overeenkomst te komen. Let wel: ook al geeft een specialist een
medische vrijstelling, dan nog is het de school die deze vrijstelling uiteindelijk afgeeft.
Vraag: Mag je als school binnen het VO een online lesprogramma aanbieden zonder
live docenten?
Antwoord: Nee, je hebt bevoegde docenten nodig die bepalen of een leerling de stof
beheerst. Denk aan afname toetsen etc. Dus er zijn bevoegde docenten nodig die onderwijs
bieden. Een leerlingvolgsysteem dat door een leerkracht wordt bijgehouden is niet
voldoende. De leerling zal aan de onderwijstijd moeten voldoen en de leerling zal dus
gedurende deze tijd aanwezig moeten zijn. Uitzonderingen daargelaten, maar ook nu moet
weer aangetoond kunnen worden waarom een leerling niet aanwezig kan zijn.
Vraag: Kan een ouder een school aansprakelijk stellen op het moment dat het kind
fysiek of psychisch hinder/schade ondervindt door het mondkapjesbeleid op school?
Antwoord: Een school kan aansprakelijk worden gesteld wanneer de school op de hoogte is
van het feit dat je kind door de mondkapjesplicht schade zou kunnen ondervinden. Je moet
als ouder dus aan kunnen tonen dat je school hier voor hebt gewaarschuwd. Als het kind
vervolgens daadwerkelijk schade ondervindt, kan de school aansprakelijk worden gesteld. Er
moet dan heel duidelijk aangetoond kunnen worden dat de hinder is gekomen door het
mondkapje. Een arts moet dit naderhand vaststellen. Vooraf dus aangeven dat je kind hinder
zal ondervinden van het beleid, dan sta je sterker als er daadwerkelijk hinder zal worden
ondervonden als blijkt dat de school na jouw waarschuwing geen aanpassingen heeft

getro en.

Op deze sites vind je meer informatie over de wetgeving:
https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/mondkapjesplicht-op-middelbare-scholen/
https://www.vo-raad.nl/artikelen/toelichting-op-de-regeling-wettelijke-mondkapjesplicht
Wat kan ik nog doen?
Het is van belang om, ook al is de mondkapjesplicht nu wettelijk, de druk op scholen hoog te
houden en scholen aan te blijven spreken over je zorgen. Op elke mail en elke brief die je van
school ontvangt, kun je een reactie sturen met zorgen en vragen. Bevraag scholen op hun
zorgplicht. Bevraag ze op de belangenafweging die zij hebben gemaakt. Het lijkt alsof veel
scholen alleen hebben gekeken naar de, in hun ogen, fysieke gezondheid voor leerkrachten
(en kinderen) en zij lijken de emotionele en mentale gezondheid niet mee te hebben
genomen in de overwegingen. Alsook niet de veiligheid in de school om tot leren te kunnen
komen.
Vraag dus aan de school: houden jullie de belangen van mijn kinderen in de gaten? Hoe
wordt er met de mondkapjes omgegaan (worden ze op de juiste manier gebruikt en
weggegooid?). Is het personeel getraind in het toezien op het juiste gebruik van mondkapjes?
Is het personeel getraind op het herkennen van signalen dat een kind schade ondervindt van
het mondkapje? (op onze website vind je een document waarin zoveel mogelijk bronnen zijn
verzameld om de vragen te ondersteunen).
Dit is zeker ook van belang om eventueel op terug te kunnen komen, mocht je kind
aantoonbare schade opgelopen hebben nav de mondkapjesplicht (leerachterstanden,
verstoring in de sociaal emotionele ontwikkeling, fysieke gezondheidsproblemen).
Het doel van het houden van druk op scholen is om zaadjes van inzicht te planten bij
directies, (G)MR en overkoepelende organen. Het blijft hierin belangrijk om je eigen
verantwoordelijkheid te nemen als ouder.
Een schoolbestuur dat het niet eens is met de mondkapjesplicht, kan altijd kiezen om te
procederen en de regelgeving aan te vechten. Hier mag je ze op wijzen!
Als ouders kun je ook procederen als je meent dat er voor je kind(eren) een uitzondering
gemaakt moet worden of als je vindt dat de school in gebreke blijft op het vlak van veiligheid
en integriteit. Goed om te weten is dat er zeer binnenkort een rechtszaak zal plaatsvinden
die wordt aangespannen door 2 kinderen met hun ouders. Het is goed om de uitslag hiervan
af te wachten. Mochten de kinderen de zaak winnen, dan schept dit een zogeheten

‘precedent’ waardoor het vervolgens voor andere kinderen en ouders makkelijker wordt om
een rechtszaak te winnen.
Heb je interesse om te procederen? Dan willen we je koppelen aan juriste Eveline van
Dongen. Haar e-mailadres is: info@innertreasure.nl. Zij probeert ouders die een rechtszaak
aan willen spannen in beeld te brengen en dit te stroomlijnen. Je mag contact met haar
opnemen.
Wat kunnen wij voor jou doen
We willen nogmaals benadrukken dat het heel belangrijk is dat elke ouder en leerkracht voor
zich in goed contact met school blijft en zijn zorgen blijft uiten. Probeer de gesprekken vanuit
verbinding te voeren. Daag je zelf uit om rustig te blijven in een gesprek en voor ogen te
houden dat je bij elk gesprek opkomt voor je kind én bezig bent met bewustwording van de
andere partij. Ook al krijg je nu niet de reactie die je wilt, het zaadje is weer geplant!
Als aanvulling hierop kunnen wij vanuit het Meldpunt Mondkapjes een brief sturen naar de
scho(o)len van je kind(eren), waarin ook wij onze grote zorgen uitspreken over het
mondkapjesbeleid en waarin we scholen aanspreken op hun ethische verantwoordelijkheid
en de rechten van het kind. Wil je hier gebruik van maken? Mail ons dan de na(a)men en het
e-mailadres/de e-mailadressen van de school en dan zorgen wij dat deze brief richting de
desbetre ende school gaat. Dit kan via contact@meldpuntmondkapjes.nl.
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