
   

 

Datum 02-10-2020 

Betreft verplichte mondkapjes 

 

 

 
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 

Zoals u waarschijnlijk wel hebt meegekregen in het nieuws, is er door het kabinet en 

de Veiligheidsregio Rotterdam een dringend advies gegeven om mondkapjes te dragen 

in publieke binnenruimtes. Ook bij het STC komt steeds vaker de vraag om 

mondkapjes te gebruiken naar voren. Om voor iedereen duidelijkheid te creëren, heeft 

het College van Bestuur besloten dat vanaf aanstaande maandag 5 oktober alle 

studenten, leerlingen, medewerkers en bezoekers verplicht zijn om een mondkapje te 

dragen in alle “openbare” ruimtes van de STC Group. 

Wat houdt dit precies in? 

Uw kind draagt overal in het gebouw een mondkapje. Alleen in de leslokalen en 

kantoorruimtes, waar alles is ingericht op de anderhalve meter-afstandsnorm tussen 

docent en leerling, is het mondkapje niet verplicht. Dus als uw kind binnenkomt bij het 

STC heeft hij/zij een mondkapje op. Pas als uw kind op zijn/haar stoel in het leslokaal 

zit, mag het mondkapje af. Zit de les erop, dan gaat het mondkapje weer op voordat 

uw kind het leslokaal verlaat.  

Veiligheid voorop 

De veiligheid van de leerlingen, studenten en medewerkers van de STC Group vinden 

we ontzettend belangrijk. Daarom voeren we deze extra maatregel in. Op deze manier 

kunnen zoveel mogelijk lessen door blijven gaan in onze gebouwen.  
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Algemene regels blijven gelden 

Nog steeds hebben we te maken met bijzondere omstandigheden door het 

coronavirus. Daarom zetten we alle afspraken nog even onder elkaar. 

De algemene regels voor Nederland van de GGD en het RIVM gelden natuurlijk nog 

steeds: anderhalve meter afstand houden, thuisblijven en laten testen bij (lichte) 

klachten, regelmatig handen wassen met zeep, en hoesten of niezen in je elleboog.  

Bij de ingang van de gebouwen, de klaslokalen en op de toiletten staan 

ontsmettingsmiddelen.  

Bekijk de beslisboom om te weten wat u moet doen als uw kind zich niet lekker voelt 

of besmet is met Covid-19. Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, keelpijn of niezen), hoesten, verhoging of koorts, benauwdheid of 

verlies van smaak of reuk, moet uw kind thuis blijven en zich laten testen. Bel 0800-

1202 of maak een afspraak via de website. De school zal uw kind naar huis sturen als 

hij/zij deze symptomen vertoont. Informeer direct de mentor als uw kind besmet is 

met Covid-19. Wij informeren dan (met inachtneming van de privacyregels) de 

leerlingen en medewerkers waarmee uw kind in contact is geweest.  

 

Looproutes 

In de schoolgebouwen zijn looproutes uitgezet en er wordt op toegezien dat alle 

leerlingen deze volgen. We begrijpen dat het lastig is om hier voortdurend aan te 

moeten denken, maar we hopen ook dat u begrijpt dat we dit voor elkaar doen. 

 

Lestijden 

Houd je zo precies mogelijk aan de roostertijden om drukte in het vervoer en bij de 

ingang en verder in het gebouw te voorkomen. Voor de locatie Anthony 

Fokkerweg/Waalhaven in Rotterdam zijn er afspraken gemaakt met het openbaar 

vervoer over extra buslijnen. 

Let op: leerlingen dienen na de lessen het pand direct te verlaten via de aangegeven 

looproutes.  

 

Eten en drinken op school 

Eten en drinken mag nog in de kantine. Uw kind moet ook hier 1,5 meter afstand 

bewaren tot onze medewerkers. 

 

 

https://stc-group.nl/nieuws-over-maatregelen-rond-het-coronavirus-4.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


 

Lessen op school, maar ook online 

We proberen zoveel mogelijk onderwijs op school te organiseren, maar door de 

veiligheidsmaatregelen kan een deel van de lessen online plaatsvinden via Microsoft 

Teams.  

 

Laptop en internetverbinding thuis 

Omdat een deel van de lessen vanuit huis gevolgd kan worden en het belangrijk is dat 

uw kind ook goed online onderwijs krijgt, moet de leerling over een laptop met een 

internetverbinding beschikken. Als dat niet zo is, bespreek dit dan zo snel mogelijk 

met de mentor. Samen kunnen we dan naar oplossingen zoeken. 

 

Hoe komt uw kind naar school? 

Wij vragen om zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. Het openbaar 

vervoer is natuurlijk weer beschikbaar. Ook daar is een mondkapje verplicht. 

 

Maakt uw kind zich zorgen? 

We kunnen ons voorstellen dat uw kind zich zorgen maakt over de gezondheid, maar 

ook over de opleiding en de toekomst. Uw kind kan altijd terecht bij zijn of haar 

mentor of bij onze afdeling begeleiding.  

 

Tot slot 

We blijven samen ons best doen om het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen. Ook 

voor ons is het nog steeds een speciale situatie waar we niet veel ervaring mee 

hebben. Bij vragen, tips of klachten kunt u terecht bij de mentor van uw kind. Alleen 

samen krijgen we het coronavirus onder controle. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

H.K.E. Tellings 

Collegedirecteur STC vmbo college en HavenHavo 

 


