4. Het aandeel van de school.
Het corona- beleid schaadt in ernstige mate de gezondheid van onze kinderen.
De wetgeving betreffende het dragen van mondmaskers zegt ons het volgende:
Ministerieel Besluit van 25.09.2020 (in navolging van de beslissing van de Veiligheidsraad)
inzake de mondmaskers :
B.2. Voor alle Provincies, gemeenten en Scholen:
1./ In de Ministeriële Besluiten van 30.06 respectievelijk 28.07.2020 is bepaald dat kinderen +12
jaar enkel verplicht een mondmasker dienen te dragen IN DE KLAS, niet op de speelplaats of
daarbuiten. BOVENDIEN staat er uitdrukkelijk in het M.B. van 28.07.2020 dat personen
(volwassenen en kinderen) om medische redenen kunnen vrijgesteld worden van de
mondmasker plicht middels een doktersattest. Er staat in geen enkel M.B. dat het mondmasker
in dat geval verplicht dient vervangen te worden door een faceshield. Er staat ook in geen
enkel M.B. dat een schoolgaand kind +12 jaar in geval van vrijstelling van de mondmasker
plicht dient geïsoleerd te worden en geen toegang meer mag hebben tot de refter en/of niet
meer mag deelnemen aan sportactiviteiten en andere groeps gebeurtenissen. Bij de invoering
van de mondmasker plicht is nadrukkelijk en bij herhaling gesteld dat een mondmasker niet
alleen anderen beschermt maar vooral ook jezelf. Als men deze theorie volgt, kan een kind +
12 jaar of een volwassene die geen mondmasker draagt wegens vrijgesteld om medische
redenen geen andere personen, die wel een mondmasker dragen, " besmetten ".
Scholen die tegen de letter en de geest van de voorliggende Ministeriële Besluiten
vrijgestelde kinderen of leerkrachten de toegang tot de school weigeren of hen isoleren en/of
uitsluiten van bepaalde activiteiten, overtreden de wettelijke voorschriften.

Op 22 oktober volgde een VERSTRENGING van de maatregelen waardoor onze kinderen
NIET meer de kans krijgen om even wat lucht te happen tijdens de pauze of tussen de
lessen! Tevens worden ze op de vingers getikt en gestraft (schorsing) als ze even hun neus
vrijmaken om frisse lucht in te ademen. Kinderen kunnen, mits een medisch attest, wel
vrijgesteld worden van de mondmasker plicht. Echter onze kinderen willen geen
buitenbeentjes zijn en social shaming ten alle tijde vermijden! Daarom vinden wij de
keuzevrijheid betreffende het dragen van mondmaskers van groot belang.
Wij stellen voor dat vanuit de directie van de school aan alle kinderen en ouders een brief
wordt gestuurd waarin duidelijk staat dat het dragen van een mondmasker VRIJWILLIG is.
Zo bewandelen we de gulden middenweg en kunnen kinderen en/of ouders zelf kiezen of ze
het mondkapje willen dragen al dan niet. In de brief dient duidelijk vermeld te worden dat er
GEEN mondmasker verplichting is en dus leerkrachten GEEN aanmerkingen zullen geven
teneinde SOCIAL SHAMING te vermijden. Verder dient het duidelijk te zijn dat er GEEN
straffen (zoals schorsing, boetes enz...) zullen gegeven worden.
Indien de school toch de mondmasker plicht behoudt en dus bovenvermelde
gezondheidsrisico’s en de keuzevrijheid naast zich neerlegt, stellen wij de school
aansprakelijk voor alle medische en psychische complicaties die onze kinderen oplopen ten
gevolge van het gedwongen opleggen van het dragen van mondmaskers.

