Lieve ouders,
Zoals een leeuwin haar welpen beschermt, komen jullie op voor jullie kinderen. We
begrijpen volledig dat de nieuwe maatregelen gevoelens van onrust en onzekerheid
teweegbrengen. Omdat er tal van misverstanden gerezen zijn over de precieze
inhoud van de aangekondigde maatregelen, informeren wij jullie in dit verband
graag.
Laten we vooropstellen dat de belangen van het kind te allen tijde op de eerste
plaats dienen te staan. De wet laat hier geen enkele onduidelijkheid over bestaan.
Zo staat er in artikel 3 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind:
Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door
openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke
instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen
van het kind de eerste overweging.
Het dragen van een mondkapje voor leerlingen van groep 6, 7 en 8
Ofschoon er in de media hardnekkig beweerd wordt dat er een verplichting geldt
voor het dragen van een mondkapje voor leerlingen van groep 6, 7 en 8, betreft dit
enkel een dringend advies.
In juridische termen: er is geen enkele juridische basis voor een dergelijke
verplichting, mocht de school van jouw kind deze verplichting willen opleggen.
Bovendien is een mondkapjesplicht een (ernstige) inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer, en dit uiteraard met name wanneer het een kind betreft.
Voor alle oudere kinderen volstaat nog steeds het advies om door middel van een
eigen verklaring van het kind aan de school aan te geven dat het kind geen
mondkapje draagt, vanwege een ziekte of beperking. Het kind kan door de school
niet verplicht worden om de aard van de ziekte of beperking te melden. Ook een
door de school opgelegd “alternatief” hoeft niet te worden geaccepteerd.
Zelftest voor leerlingen van groep 6, 7 en 8
Opnieuw lezen we in de (mainstream-) media dat leerlingen van groep 6, 7 en 8
zichzelf twee keer per week dienen te testen op het coronavirus, door middel van
een zelftest. Dit is pertinent onjuist, want het betreft enkel een dringend advies.

Wat moet je doen?
Wees je ervan bewust dat het dragen van een mondkapje en wekelijkse zelftesten
voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 een dringend advies betreft en dus niet door de
school kan worden verplicht. Scholen hebben bovendien een wettelijke zorgplicht
om een veilige omgeving voor leerlingen te waarborgen.
Om zo helder mogelijk aan de schoolleiding te communiceren dat jouw kind geen
mondkapje gaat dragen en ook geen zelftesten zal doen, is het aan te raden om ze
hiervan (ook) schriftelijk in kennis te stellen. Maak bijvoorbeeld gebruik van de
voorbeeldbrief van Vrouwen voor vrijheid of de door mr. Elke Hannenberg
opgestelde voorbeeldbrief (zie bijlage).
Mocht een school zelf op de stoel van de rechter gaan zitten en van een “dringend
advies” een verplichting maken, dan is het raadzaam om ons juridische team hier zo
spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
Let wel, hoe ernstig de (fysieke en psychische) gevolgen van het dragen van een
mondkapje en het doen van een zelftest op regelmatige basis voor kinderen ook
moge zijn, het is in beginsel niet toegestaan om een kind thuis te houden.
Hartelijke groet,
mr. Lucia Spaans

