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Beste mensen,
Via deze nieuwsbrief weer een update van Meldpunt Mondkapjes Nederland.
Nieuws over het kort geding tegen de mondkapjesplicht op scholen
Het is alweer even geleden dat jullie een statusupdate van de ouders hebben
ontvangen die bezig zijn met het kort geding. Bij deze de ouders aan het woord:
"We kunnen je vertellen, we hebben niet stilgezeten. Door het steeds wijzigende
speelveld zijn we meerdere malen gedwongen om in overleg met ons
advocatenkantoor CKH Advocaten, de strategie aan te passen. Dit is onderdeel van het
proces, maar werkt uiteraard soms vertragend.
Inmiddels hebben we gekozen voor een brede aanpak waarbij we tegelijkertijd zoveel
mogelijk leerlingen willen helpen om weer gewoon naar school te kunnen zonder de
schadelijke gevolgen van het mondkapje.
Om een ieder de kans te bieden om ‘mee te genieten’ van de uitspraak van de rechter,
is het belangrijk dat ouders zich verenigen. Dit doen we middels een Stichting. Op
deze manier heeft iedere belanghebbende de mogelijkheid zich kosteloos bij het kort
geding aan te sluiten. Je persoonlijke gegevens blijven privé.
Voor meer informatie en om je in te schrijven bij de Stichting verwijzen we je graag
naar onze splinternieuwe website: ikwilgewoonnaarschool.nl. Hier kun je ook je eigen
verhaal (evt anoniem) achterlaten.
De reacties zijn tot nog toe echt overweldigend, maar we kunnen nooit te veel
inschrijvingen hebben om zo sterk mogelijk bij de rechter te staan. Schrijf je in en help
onze boodschap te verspreiden door het te delen in je netwerk!

Daniel, Lianne, Nicole en Johan.
O ja, nanciële steun blijft heel belangrijk, dus steun ons ook via onze crowdfunding:
https://www.gofundme.com/f/kortgeding-tegen-de-mondkapjesplicht-op-school"

Samenwerking met Discriminatie Meldpunten in Nederland
Afgelopen week hebben wij contact gehad met het Meldpunt Discriminatie Fryslân.
Kort samengevat gaven zij aan dat, wanneer er meldingen zijn die te maken hebben
met kinderen die een medische verklaring hebben en tóch het mondkapje moeten
dragen, wij deze ouders vooral door moeten verwijzen naar het Meldpunt
Discriminatie van de eigen regio. Het gaat dan namelijk om discriminatie op een
handicap/chronische ziekte en daar kan het Meldpunt Discriminatie serieus werk van
maken!
Dus: doe vooral een melding bij het Meldpunt Discriminatie wanneer je je in deze
situatie herkent!

Leerplichtambtenaar
Sommige ouders en kinderen komen in heel vervelende situaties terecht met school.
Soms wordt er gedreigd met de Leerplichtambtenaar. Ons advies is vooral niet op de
actie vanuit school te wachten, maar zelf contact op te nemen met de
Leerplichtambtenaar om je zorgen te delen en vragen te stellen. Je hebt zo de kans om
een goed en eerlijk contact op te bouwen met de Leerplichtambtenaar.
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