
 

 

 

 

 

Doetinchem, 16 oktober 2020 

Betreft: mondkapjesplicht 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Sinds 5 oktober geldt er in de scholen van Achterhoek VO een dringend advies voor het dragen van 

mondkapjes. Het Panora Lyceum is één van de scholen van Achterhoek VO. 

Gelukkig zien wij dat een groot deel van onze leerlingen en al onze collega’s zich daar aan houden. Wij 

willen dan ook onze waardering uitspreken voor hoe iedereen zijn best doet om alles rondom corona 

zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

Mondkapjesplicht 

Afgelopen dinsdag is tijdens de persconferentie van het kabinet aangekondigd dat het verplichten van 

mondkapjes landelijk (juridisch) voorbereid wordt. Scholen hoeven daar niet op te wachten: zij mogen 

zelf – na instemming van de medezeggenschapsraad, waarin leerlingen, medewerkers en ouders zijn 

vertegenwoordigd – overgaan tot een verplichting. Gisteren heeft de GMR (gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad) van Achterhoek VO ingestemd met het voorgenomen besluit van het bestuur 

van Achterhoek VO om met ingang van maandag 26 oktober het dragen van een mondkapje te 

verplichten op alle scholen van Achterhoek VO.  

 

Na de herfstvakantie geldt bij ons dus de verplichting om een mondkapje te dragen. Wij zijn blij met 

deze verplichting, omdat het duidelijkheid schept in de regels waaraan we ons met z’n allen moeten 

houden. De plicht zal er mede voor zorgen om de druk weg te nemen bij onze leerlingen om wel of 

geen mondkapje te willen dragen. Je wilt vaak hetzelfde doen als je vrienden.  

Op o.a. deze manier hopen wij er voor te kunnen zorgen dat onze leerlingen zo lang mogelijk in ons 

gebouw en met elkaar onderwijs kunnen volgen.  

 

Iedereen die in ons gebouw loopt draagt een mondkapje. Als je zit, hoeft dit niet (behalve bij 

bepaalde activiteiten tijdens een practicum, de vakexpert zal dit aangeven). De momenten waarop je 

verplicht bent een mondkapje te dragen zijn dus beperkt. 

 

Melden besmetting 

Wij worden graag geïnformeerd wanneer een leerling of medewerker positief wordt getest. Wij zullen 

dan vragen om een namenlijstje van leerlingen waar je mee in contact bent geweest (langer de vijftien 

minuten binnen een straal van anderhalve meter) en de geadviseerde periode voor quarantaine in acht 

te nemen. De positief geteste leerling is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het informeren van de 

personen op het lijstje. Voorheen nam de GGD dit op zich. I.v.m. de enorme drukte leggen zij dit nu bij 

de besmette persoon zelf neer. Wij verwachten dat iedereen die een dergelijk bericht ontvangt, zich 

ook houdt aan de quarantaineperiode.  

 

Tijdens de herfstvakantie kunt u ons berichten via info@panoralyceum.nl als uw kind positief getest is 

op corona. 

 

Tot slot blijven wij een dringend beroep doen op iedereen om de gedragsregels zo goed mogelijk na 

te leven en te helpen de verspreiding van het virus te beperken. En wij hopen dat jullie ook van de 

vakantie kunnen genieten. 

Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 

Leon Hurkmans, conrector 
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