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Notulen MR-vergadering  5 oktober 2020  19.30 uur 

Een online vergadering 

 

Aanwezig: Astrid Kwakernaak (AK), Murat Kiliç (MK),  

                   Annemarie Bijl (AB), Harry Chambone (HC), Gretha Valk (GV) 

                   Digitaal aanwezig: Prashanti Abdoelkhan (PA), Rianne van Dorp (RD) 

Afwezig   : Dilan Baram (DB), Jolanda Buijsrogge (JB) 
 

Aanleiding: dit extra overleg is ingelast naar aanleiding van het verzoek tot verplichting van 

mondkapjes bij ons op school op specifieke plekken, in plaats van het dringend verzoek tot het 

dragen hiervan, zoals landelijk vandaag is ingegaan.  

Vooraf: 

- Iedereen (directeuren + RvB) is het eens met een voorstel tot verplichting en stemt hiermee in. 

- Woensdag a.s. zal hierover een platform vergadering plaatsvinden.  

- Vanaf donderdag 8 oktober zou een eventueel Lentizbreed beleid in kunnen gaan, mits alle partijen 

(MR’en) akkoord gaan. 

- Mocht dit niet het geval zijn dan zou de school zelf voor een verplichting kunnen kiezen. 

HC licht toe: 

Vandaag is het 'dringend advies' op school ingegaan. Veel collega's en leerlingen droegen een 

mondkapje. Ook ouders die voor SOK-gesprekken de school binnenlopen dragen vaak een 

mondkapje of vragen ernaar.  

Na donderdag zouden eerst nog een korte periode mondkapjes kunnen worden uitgereikt aan 

leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben. Later zullen deze leerlingen mogelijk naar huis 

gestuurd worden, maar liever niet, dit gaat erg ver. Dit punt zal ook Lentizbreed worden besproken.  

Besproken: 

• Bereik je met een verplichting meer effect dan met een dringend advies met goede 

communicatie hierover? 

• Het effect van mondkapjes op besmettingen binnen school zal bij deze leeftijdsgroep 

misschien minder opgaan, vanwege de discipline die het vervangen en/of wassen van een 

mondkapje vraagt. Het effect moeten we wellicht meer zoeken in de beeldvorming. Op dit 

moment overheerst het gevoel van 'dat alles normaal is'. Mondkapjes kunnen dit beeld 

veranderen.  

• Hoe gaan we handhaven? Welk gedoe halen we ons op de hals? 

• Handhaving zou van ons allemaal  moeten zijn, bijvoorbeeld door bij iedere ingang iemand 

te hebben staan in de ochtend, ook om de conciërges hierbij te ondersteunen. 

• De toon van aanspreken van een leerling die geen mondkapje draagt moet helder zijn, we 

willen geen bestraffende of onaangename sfeer krijgen in de school 

• PA: er zijn veel geluiden onder leerlingen dat het fijn zou zijn als er een verplichting zou 

komen. Verplichting biedt duidelijkheid.  

• Twee reacties van ouders n.a.v. het bericht over eventuele verplichting van afgelopen 

vrijdag. 
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• Kantine: het voorstel voor verplichting betreft niet de kantine. Hier wordt gegeten, en dit is 

om die reden een onlogische plek om de verplichting te handhaven.  

• Kosten voor mondkapjes zijn misschien voor sommige ouders lastig te dragen. 

• In de communicatie over eventuele verplichting is het goed om mee te nemen hoe 

mondkapjes op een hygiënische wijze moeten worden gedragen. 

• Laten we met zijn allen waken voor het gevaar dat handhaving 'een doel op zich' wordt. 

 

Stemming: unaniem ingestemd met het voorstel tot verplichting van de mondkapjes in 

wandelgangen en trappenhuizen. Kantine valt hierbuiten.  

Met argumenten: 

- Helderheid 

- Past in de huidige ontwikkelingen m.b.t. oplopende besmettingen 

- Uitstraling dat de situatie op dit moment 'niet normaal' is. 

Dringend advies mee te nemen in de uitvoering van de verplichting: 

- Heldere communicatie, ook m.b.t. hygiënevoorschriften in het gebruik van mondkapjes en locaties 

waar de verplichting geldt (trappen, gangen en zoveel mogelijk 'wanneer je in beweging bent').  

- Handhaving moet geen negatieve sfeer veroorzaken in de school, de toon van aanspreken moet 

afgestemd worden onder het personeel (wat te doen als je iets signaleert) 

- Handhaving moet gedragen worden door 'ons allemaal'. 

De  MR stemt hierbij in, totdat landelijk de richtlijnen m.b.t. het dragen van mondkapjes wijzigen. De 

MR praat in dat geval graag weer mee over een eventuele voortzetting van de verplichting of 

wijziging hiervan. 

 

 

 


