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Mondkapjes op het Zwin College

In het Voortgezet Onderwijs geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen
tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen
is niet nodig.
Mondkapjes zijn uiteraard niet het middel tegen Corona maar kunnen wel bijdragen
aan het voorkomen van besmettingen.
Dit betekent dat vanaf 5 oktober 2020 op het Zwin College alle aanwezigen buiten de
lokalen en kantoren een mondkapje dragen.
Met het dragen van een mondkapje dragen we bij aan de bescherming van onze
medewerkers in de directe omgeving van leerlingen tegen besmetting met het
Coronavirus.
We willen graag dat onze medewerkers gezond blijven, zodat alle lessen op school
door kunnen gaan en we niet terug hoeven te vallen op uitsluitend digitaal
thuisonderwijs.
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Dit leidt tot de volgende afspraken:
Op het Zwin College dragen leerlingen en personeel op de gangen en in de aula een
mondkapje. Dat is niet nodig in de lokalen zodra de leerling op zijn plek zit en op het
schoolplein. Tijdens het eten/drinken mag het mondkapje kortdurend af.
Je vindt hier een beschrijving hoe je je mondkapje op de juiste wijze kunt gebruiken.
Docenten van praktijkvakken mogen hun leerlingen vragen gedurende de les
mondkapjes te dragen als zij niet in staat zijn de 1,5 m afstand te bewaren.
Docenten die tot de risicogroep behoren en naar school komen om hun lessen te
geven, mogen hun leerlingen vragen ook tijdens de les een mondkapje te dragen.
Medewerkers krijgen 2 wasbare mondkapjes. Aangezien het enige tijd vergt om deze
te leveren willen we iedereen verzoeken om tot die tijd zelf zorg te dragen voor
zijn/haar mondkapjes (In geval van nood zijn er mondkapjes verkrijgbaar bij de
receptie).
Leerlingen nemen zelf een mondkapje mee.
Als een leerling zijn/haar mondkapje vergeten is kan hij/zij er een halen bij de
receptie (eventueel ook een tweede keer), daarna wordt zijn/haar naam en klas
genoteerd en blijft de leerling een uur na op de rebound.
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