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Deurne, 8 oktober 2020 
Referentie: 201008 JVG 
Betreft: Corona update 
 
 
Beste ouder/verzorger, 

Het kabinet heeft ook het voortgezet speciaal onderwijs (vso) geadviseerd om vanaf 
maandag 5 oktober mondkapjes te gaan dragen in de gangen en in de aula. Na 
overleg met onze zorgpartner op het terrein Bijzonder Jeugdwerk zijn wij tot de 
volgende conclusie gekomen. 

Vanaf maandag 12 oktober zullen wij, naast de algemeen geldende richtlijnen, onze 
bezoekers vragen om voor hun en onze veiligheid mondkapjes te dragen in de 
ontvangstruimten en deze op te houden tot zij op de plaats van bestemming zijn 
aangekomen.  

Gezien de indeling van ons schoolgebouw achten wij het niet noodzakelijk om onze 
leerlingen te vragen een mondkapje te gaan dragen. Datzelfde is besloten door 
Bijzonder Jeugdwerk voor de leerlingen die op het terrein verblijven. Ons gebouw 
heeft geen gangen, bijna elk lokaal heeft een eigen toilet en onze leerlingen hebben 
ook geen gemeenschappelijke pauzeplek. Daarnaast zijn er ook hoegenaamd geen 
verkeersbewegingen door leerlingen tijdens schooltijd, waardoor het 
besmettingsgevaar drastisch verminderd wordt. Mocht uw kind zich prettiger of 
veiliger voelen met het dragen van een mondkapje, dan staat dat hem of haar 
uiteraard vrij. 

Voor leerlingen, maar ook voor onze medewerkers geldt het verzoek om mondkapjes 
in verkeersruimtes te gaan dragen dus niet. Onze medewerkers gaan veelvuldig van 
en naar hun werkplek en dat zou betekenen dat de mondkapjes voortdurend op en af 
gezet gaan worden. Dat draagt niet bij aan de veiligheid en kan het risico op 
besmetting juist verhogen. Wel vragen we onze medewerkers om 
verkeersbewegingen waar mogelijk te beperken.  

Wij rekenen erop dat wij samen met u deze volgende stap kunnen zetten in de strijd 
tegen het coronavirus, om de veiligheid en gezondheid van uw kind, alle collega’s, 
familie en naasten zo goed mogelijk te beschermen.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, met vriendelijke groet. 

 
 
 
Jurgen van Gerwen 
Directeur 
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