Wie is vanaf 26 oktober 2020 verplicht een mondkapje in het onderwijs te
dragen?
Vanaf 26 oktober 2020 moeten alle leerlingen zowel in het schoolgebouw als op het
schoolterrein een mondkapje dragen. Leerlingen vanaf de vijfde klas moeten daarnaast in de
klas en op hun zitplaats een mondkapje dragen.

Moeten leerlingen van de basisschool / het basisonderwijs ook een
mondkapje dragen?
Leerlingen van basisscholen hoeven geen mondkapje te dragen zolang ze in groepsverband in
het klaslokaal zitten. In de rest van het schoolgebouw en op het schoolterrein blijft het dragen
van mondkapjes verplicht.

Welke personen in het onderwijs zijn vrijgesteld van de mondkapjesplicht?
Alle personen die zich in het kader van schoolse activiteiten in het schoolgebouw of op het
schoolterrein bevinden zijn in het algemeen verplicht om een mondkapje te dragen.
Uitgesloten van deze regel zijn alleen personen die om medische redenen geen mondkapje
kunnen dragen. Zij moeten dit aan de hand van een medisch attest kunnen aantonen, dat op
verzoek moet worden overlegd.
Leerlingen van basisscholen hoeven geen mondkapje te dragen zolang ze in groepsverband in
het klaslokaal zitten.
Bovendien zijn leerkrachten, begeleiders en ander personeel niet verplicht om mondkapjes te
dragen indien in het lokaal een minimale afstand van 1,5 meter tot andere personen wordt
aangehouden. Bij congressen, vergaderingen en op zitplaatsen in de lerarenkamer kan
bovendien van de minimumafstand worden afgezien als de specifieke traceerbaarheid
overeenkomstig § 2a lid 2 van de noodverordening in verband met het coronavirus door vaste
zitplaatsen en een zitplan wordt gewaarborgd.
Bovendien is het niet noodzakelijk om in de schoolkantines een mondkapje te dragen
(overeenkomstig § 14 lid 2 van de noodverordening in verband met het coronavirus).
Leerlingen die deelnemen aan de dagopvang en in de kinderkamers of in bepaalde delen van
het buitenterrein verblijven, hoeven ook geen mondkapje te dragen. Dit is ook van toepassing
als de opvang in vaste groepen plaatsvindt en het voor verschillende groepen hulpverleners
uitgesloten is om onderling te wisselen.
Ook voor leden van medezeggenschapsraden van scholen is het dragen van een mondkapje
niet verplicht als er een minimumafstand van 1,5 meter tot andere mensen in het lokaal wordt
aangehouden. De minimumafstand kan achterwege blijven indien een specifieke tracering
overeenkomstig § 2a (2) van de noodverordening in verband met het coronavirus wordt
gewaarborgd.

Moet mijn kind tijdens de pauzes op het schoolplein ook een mondkapje
dragen?
Tijdens de pauze kan bij het eten en drinken worden afgezien van het mondkapje als er op het
schoolterrein een minimumafstand van 1,5 meter tot andere scholieren wordt aangehouden of
als er op een vaste plaats in het klaslokaal eten en drinken wordt genuttigd.

Wat zijn de regels voor correcte ventilatie in het onderwijs?
De ventilatie van schoollokalen is een essentiële en effectieve bijdrage om het risico op
infectie met het coronavirus via aërosolen aanzienlijk te verminderen. De scholen in
Noordrijn-Westfalen respecteren de laatste aanbevelingen van het Duitse ministerie van
Milieu. Deze zijn onder andere: Elke 20 minuten ventileren, waar mogelijk dwarsventileren
en de lokalen gedurende de gehele pauze ventileren.

Zijn er nieuwe regels opgesteld voor de lichamelijke opvoeding?
Door de nog steeds nijpende infectiesituatie kunnen schoolsporten niet zonder beperkingen
plaatsvinden. De voorschriften op het gebied van hygiëne en bescherming tegen infecties
moeten op passende wijze en met de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Het is
echter van groot belang dat de sportbeoefening op scholen en met name de lichamelijke
opvoeding in de huidige situatie doorgang vinden om mogelijkheden tot beweging te creëren,
de gezondheid te bevorderen, een evenwicht te bieden in de buitengewone situatie in het
onderwijs en zich voor te bereiden op de praktische onderdelen voor het eindexamen alsook
voor het verdere onderwijs.
In verband met de weersomstandigheden zal de lichamelijke opvoeding na de herfstvakantie
veelal in de gymlokalen plaatsvinden. Voorwaarde voor het gebruik van de gymlokalen is een
ventilatiesituatie die luchtuitwisseling mogelijk maakt en de concentratie van aërosolen in de
lucht van de gymlokalen drastisch vermindert.
De situatie met betrekking tot het gebruik van de lokalen zal ter plaatse door de
schoolautoriteiten in coördinatie met de verantwoordelijke overheidsinstanties worden
geanalyseerd en de lokalen zullen dienovereenkomstig worden goedgekeurd. De leerkrachten
starten actief met dwarsventilatie door de deuren en/of ramen te openen. De tussenwanden in
meervoudige zalen moeten na elk uur worden opgetrokken.
Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Onderwijs.

