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Nieuwsbrief van het Axia College, Vondellaan. 
 

Mondkapjesplicht op school. 
 
Het is een beetje vreemd, zo’n nieuwsbrief met maa r 
één punt. Het ziet er een beetje ongezellig uit maar 
de aanleiding is belangrijk genoeg om er , op deze 
manier, mee voor de dag te komen. 
 
Het gaat om iets wat er eigenlijk al een tijdje zat aan 
te komen maar dat nú echt een verplichting gaat 
worden, namelijk het dragen van een mondkapje.  
 
Met ingang van 1 december aanstaande, gaat dit in. 
Vanaf dat moment moeten alle leerlingen in het VSO 
een mondkapje dragen. Voor de goede orde, ook 
leerlingen van onze school die jonger dan 13 jaar 
zijn, zijn daartoe verplicht.  
 
Het mondkapje moet op wanneer een leerling zich 
verplaatst door de school of de klas. Wanneer de 
leerling eenmaal op zijn/haar plek zit, mag het 
mondkapje af. Dat zelfde geldt vanzelfsprekend voor 
het aanwezige personeel.  
 
Er is ook een belangrijke uitzondering hierop en dat 
is wanneer er sprake is van gymnastiek. Tijdens die 
lessen is het dragen van het mondkapje niet 
verplicht. 
 
De maatregelen die worden getroffen, waaronder 
dus ook déze, worden niet altijd door iedereen even 
enthousiast omarmd. Wij begrijpen dat ook sommige 
leerlingen en hun ouders, verschillende meningen 
hierover hebben. “Be that as it may”, laten we ook 
van tevoren duidelijk hebben, mét elkaar, dat deze 
maatregelen verplicht zijn. Het niet naleven ervan 
kan zelfs leiden tot het krijgen van een boete. 
Vandaar dat ik iedereen oproep zich aan de 
maatregel te houden. 
 
We zullen de komende dagen vanzelfsprekend 
gebruiken om een en ander goed uit te leggen aan de 
leerlingen zélf.  
 
Mocht u hierover toch nog vragen hebben dan kunt u 
zich vanzelfsprekend tot mij richten. Ik ben goed 
bereikbaar op h.extra@axiacollege.nl  
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