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22 oktober 2020 

 

Vanaf maandag 26 oktober 2020 geldt voor op alle scholen en locaties van de Montessori 

Scholengemeenschap Amsterdam een verplichting voor alle leerlingen tot het dragen van 

een mondkapje buiten de les, tijdens verplaatsingen en in de pauzes.  

Dit betreft een tijdelijke maatregel die wordt ingevoerd met als doel de verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. Een wettelijke mondkapjesplicht wordt voorbereid en 

waarschijnlijk in november ingevoerd. Dit addendum bij het leerlingenstatuut blijft in ieder 

geval van kracht tot de wettelijke mondkapjesplicht zal zijn opgeheven 

 

Medezeggenschap 

De centrale medezeggenschapsraad heeft op 21 oktober ingestemd met deze maatregel. Dit 

addendum zal op korte termijn worden voorgelegd aan de leerlinggeleding van de CMR. 

 

Aanpassing leerlingstatuut 

Dit document is een tijdelijke aanpassing van het leerlingenstatuut, artikel 13: vrijheid van 

meningsuiting en uiterlijk. 

 

Artikel 13, lid 6:  

‘In het kader van het bevorderen van de veiligheid is het dragen van gelaatsbedekkende 

kleding niet toegestaan.’ 

Aan dit lid wordt tijdelijk, voor de duur van dit addendum (zie bovenstaand) deze zin 

toegevoegd: 

‘Het dragen van een mondkapje, met als doel het tegengaan van de verspreiding van het 

coronavirus, vormt hierop een uitzondering.’ 

 

Artikel 13, lid 7: 

‘Om redenen van veiligheid en doelmatigheid kan de school eisen stellen aan het dragen van 

bepaalde kleding bij bepaalde vakken (bijvoorbeeld gymnastiek, scheikundepracticum, 

motorvoertuigentechniek enz.).’  

Aan artikel 13 wordt tijdelijk, voor de duur van dit addendum (zie bovenstaand), lid 8 

toegevoegd: 

‘Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt op alle MSA-scholen een 

verplichting voor alle leerlingen tot het dragen van een mondkapje buiten de les, tijdens 

verplaatsingen en in de pauzes.’ 

 

Overwegingen 

Bij de invoering van deze maatregel spelen de volgende overwegingen een rol: 

 De MSA streeft ernaar al het mogelijke te doen om een (tijdelijke en of gedeeltelijke) 

schoolsluiting te voorkomen. 

 Het aantal besmettingen in de regio Amsterdam blijft stijgen. 



 

 Wij hebben als schoolbestuur een zorgplicht voor de veiligheid van onze leerlingen 

(artikel 3b WVO). 

 De invoering van een mondkapjesplicht geeft meer duidelijkheid dan het nu 

geldende dringende advies en sluit ook aan bij de huidige koers van de rijksoverheid, 

die streeft naar een wettelijke verplichting. 

 

Handhaving 

Het dragen van een mondkapje is verplicht en zal dus gehandhaafd worden. Als het dragen 

van een mondkapje voor een leerling niet mogelijk is, gaat hij/zij daarover met de school in 

gesprek. In het uiterste geval kunnen sancties verbonden worden aan de weigering om een 

mondkapje te dragen.  

 

 


