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Mendelcollege verplicht mondkapje buiten lokaal 
Hein Flach 

HAARLEM  Het Mendelcollege heeft als een van de eerste scholen in Nederland het dragen van mondkapjes verplicht gesteld. 

Dit besluit is maandagochtend door rector Jan-Mattijs Heinemeijer genomen op verzoek van het personeel. Maandagmiddag 
zijn ouders en leerlingen geïnformeerd. De plicht geldt op het moment dat leerlingen en personeel zich in de school 
verplaatsten. Dus kapje op in gangen en de centrale hal; in de leslokalen mogen ze af. 

,,We hadden het met de schoolleiding al eerder besloten, maar ik wilde dit eerst met het personeel overleggen. Ik vond het 
nogal een heftig besluit. Alle maatregelen die we tot dusverre hadden genomen waren prima, alleen in gesprekken hebben 
personeelsleden aangegeven dat zij verder wilden. Maandagavond heb ik het nog kunnen uitleggen, ook aan alle ouders en 
kinderen van brugklassers die hier op school waren.’’ 

Dat besluit is in goede aarde gevallen, zegt Heinemeijer. Iedereen dient een eigen mondkapje mee te nemen naar school. ,,We 
leggen de verantwoordelijkheid daar waar het moet.’’ Vanaf woensdag zijn de mondkapjes verplicht, maar al dinsdag, zo schat 
de rector in, liep negentig procent van de kinderen met een kapje voor de mond. 

En als er een weigert? ,,Nou er is een afdelingsleider die een galg aan het bouwen is...’’, grapt Heinemeijer, om direct serieus 
te vervolgen: ,,Het gaat over gezond verstand. Over uitleggen waarom je het doet. Te allen tijde zijn we bezig die school open 
te houden. Als je dat met leerlingen en ouders bespreekt, snapt iedereen dat. Vorig schooljaar moesten we dicht. Dat hebben 
we ook goed gedaan, maar dat willen docenten gewoon niet. Die willen lesgeven. We moeten wegblijven van het idee dat dit 
een strijd is, want dat is het niet. Het is overleg, uitleggen, en tot nu toe doet iedereen wat we vragen.’’ 

Heinemeijer had voor een deel van het personeel 25 ’spatschermen’ gekocht. ,,Ik moet er morgen 75 bijbestellen. Want men 
vindt dat prettiger dan zo’n mondkapje, dat wordt als bloedheet ervaren.’’ Veel kinderen zijn op vakantie geweest naar Spanje, 
Duitsland of Italië. Daar was het allemaal normaal. ,,Wij zijn het enige land waar het in openbare gebouwen niet hoeft. Voor 
veel kinderen is het geen issue. Dat geeft aan dat het ook onder jongeren echt wel leeft.’’ 



Goede toon 

Heinemeijer wijst erop dat sinds 24 juni vanuit de overheid geen maatregelen meer zijn afgekondigd die op het onderwijs 
betrekking hebben. ,,Nu moeten de scholen beginnen, maar de wereld is wel veranderd. Dus heb ik dit besluit genomen. We 
zijn volgens mij vrij proactief en hebben de goede toon en snaar te pakken. Er moet namelijk wel meer gedaan worden naar 
mijn idee.’’ 

De rector zegt het heel vreemd te vinden hoe al die scholen op eigen houtje dingen moeten verzinnen. ,,Dat verbaast mij. 
Natuurlijk, ventilatie is ook van belang, maar dat is een heel technisch verhaal. De emotie en psychologie van docenten die zes 
maanden thuis hebben gezeten en geen kinderen hebben gezien en nu opeens een groep van 6vwo - dertig kinderen - voor hun 
snufferd krijgen, dat doet nogal wat. Daar had vanuit de overheid best wel iets mee gedaan kunnen worden. Daarom doe ik wat 
ik kan om iedereen het op het Mendelcollege veilig te laten hebben.’’ 

Dit gaat over gezond verstand 
 


