Den Haag, 2 oktober 2020
Betreft: dringend advies voor het dragen van een mondkapje
Beste collega/leerling (en ouder),
De ontwikkelingen rond de coronacrisis volgen elkaar snel op. Zo is inmiddels vanuit het ministerie
van OCW en vanuit de Haagse besturen een dringend advies gegeven voor het dragen van
mondkapjes op middelbare scholen.
De schoolleiding heeft hierover overleg gevoerd met de MR en het bestuur. Gezien het toenemend
aantal besmettingen in de regio en de veiligheid van een ieder in de schoolgemeenschap gaan we
hier graag in mee.
Vanaf aanstaande maandag 5 oktober geldt dan ook voor het Montaigne Lyceum het volgende.
Wij geven het dringend advies aan alle leerlingen en personeelsleden om een mondkapje te
dragen. Dat advies geldt in alle situaties waarin ze zich voortbewegen in het gebouw. Het dragen van
een mondkapje is een aanvulling op het frequent wassen van de handen, het niezen in de elleboog
en het afstand houden van anderhalve meter.

Wat betekent dit voor jou?
1. Bij het bewegen in de school heb je een mondkapje op.
2. Je houdt zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tussen volwassenen en leerlingen en
volwassenen onderling. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden.
3. Als je in de school ergens zit, bijvoorbeeld in een domein, lokaal, op een werkplek of in de
aula, dan kan het mondkapje af.
4. Buiten het schoolgebouw hoef je geen mondkapje te dragen.
En bij klachten blijf je vanzelfsprekend thuis en laat je je testen.

Tot slot
We blijven het streamen van (onderdelen van) de les voor leerlingen die thuis zijn, dan wel het geven
van online les door docenten die thuis zijn zoveel mogelijk faciliteren. Daarbij doen we elke dag ons
best de roosters zo goed mogelijk rond te maken. We weten dat het allemaal niet optimaal is, maar
we weten ook dat we er met elkaar, leerlingen, medewerkers en ouders, thuis en op school, hard aan
werken. Laten we er in deze lastige tijd voor elkaar zijn en elkaar steunen.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,
F. van Stokhem, conrector
Drs. R.A. de Vries, rector

