
Datum:  30-11-2021 

Aan:  Ouders/verzorgers van de VCO-leerlingen 

Van:  Freek ten Klooster, bestuurder 

Betreft:  Stand van zaken m.b.t. coronavirus – nieuwsbrief 18 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Gisteren is laat in de avond het nieuwste landelijke corona-onderwijsprotocol verschenen. Er is keihard 

aan gewerkt door degenen die hiervoor zijn aangesteld door het ministerie en de onderwijssector. 

Het protocol is geworden wat wij ervan hadden ingeschat. Dat betekent dat de informatie in onze brief 

aan u van afgelopen zondag blijft gelden voor wat betreft het tweemaal per week zelftesten en de 

beslisboom bij klachten (beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-boink-ajn-rivm_-221121pdf.pdf (ggdnog.nl)). 

 

De maatregel waaraan we nog wel extra aandacht willen schenken is die van het mondkapje.  

Personeelsleden zijn verplicht deze te dragen wanneer zij zich door het gebouw bewegen. 

Voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 betreft het een ‘zeer dringend advies’.  

Vrijwel alle kinderen nemen dit advies sinds maandag ter harte. Dat waarderen we enorm! 

Een aantal ouders/verzorgers laat hun directeur en/of leerkracht echter zeer onomwonden weten niet 

gediend te zijn van dit advies. Hierbij wordt met advocatuur (of erger) gedreigd vanwege het feit dat 

hun kind niet verplicht kan worden tot het dragen van een mondkapje.  

 

Wanneer u uw kind een zeer dringend advies geeft, bedoelt u vast en zeker “Doé dat nu maar lieverd!” 

In onze VCO-scholen bedoelen we met een zeer dringend advies hetzelfde: “Doe het nu maar kind, we 

vragen dit van je om een heel goede reden!” 

Wanneer u wilt dat uw kind zich thuis aan bepaalde afspraken houdt, dan helpt het enorm als iedereen 

in huis zich aan diezelfde afspraak houdt. Ook dit werkt in de school hetzelfde. 

 

Als VCO adviseren we ál onze leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 daarom zéér dringend om een 

mondkapje te dragen bij het binnenkomen en uitgaan van de school en bij die enkele momenten dat zij 

zich vrij bewegen door het gebouw. Dit doen we ter bescherming van de medeleerling en vooral ook de 

aanwezige teamleden. We gaan er namelijk helemaal voor om zo goed als mogelijk onderwijs te blijven 

geven. Daarvoor zijn gezonde leerkrachten en kinderen nodig, fysiek op school. 

Als het dragen van mondkapjes gedurende korte momenten van de dag daarbij ook maar iets helpt, dan 

kiezen we daar vanzelfsprekend voor. 

 

Het zeer dringende advies aan de kinderen in de VCO-scholen blijft daarom staan.   

Wanneer u het uw kind niet toestaat om een mondkapje te dragen in de gangen, willen en zullen wij 

geen energie steken in een (woorden)strijd met u hierover.  

We hopen daarentegen ten zeerste dat u naast ons wilt blijven staan in onze inspanningen om goed, 

fysiek én veilig onderwijs te bieden aan alle VCO-kinderen.  

 

Bij voorbaat onze dank en waardering voor uw begrip en medewerking. 

 

Hartelijke groet,  

Freek ten Klooster  

https://www.ggdnog.nl/media/2728/beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-boink-ajn-rivm_-221121pdf.pdf

