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Geachte heer, mevrouw, 

 

Dit schrijven ontvangt u van de Stichting “Ik wil gewoon naar School”. De Stichting zet zich in voor het 

belang en de veiligheid van leerlingen in het basis- en middelbaaronderwijs ten aanzien van de door de 

overheid opgelegde coronamaatregelen. Dit doen wij door te informeren en indien nodig te procederen 

tegen de Staat en onderwijsinstellingen alsmede hun directeur/bestuurder.  

 

Via deze brief attenderen wij u, als onderwijsinstelling en schooldirecteur/bestuurder, op uw wettelijke 

zorgplicht (art. 4c WPO en art. 3b WVO) ten aanzien van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van 

uw leerlingen. Het niet voldoen aan deze zorgplicht betekent dat u aansprakelijk gehouden kunt worden 

voor opgelopen lichamelijke en geestelijke schade van uw leerlingen als gevolg van het door u uitgevoerde 

coronabeleid (art. 6:162 BW). Dit geldt zowel voor schade op de korte als de lange termijn. 

 

Als onderwijsinstelling bent u verantwoordelijk voor de wijze waarop u het overheidsbeleid inzake de 

coronamaatregelen ten uitvoer brengt. In deze brief richten wij ons op het dragen van mondkapjes en  op 

mogelijke (toekomstige) coronamaatregelen, zoals een testplicht en/of (indirecte) vaccinatieplicht. 

 

Helaas ontvangen wij veel verhalen van ouders over de schrijnende gevolgen die hun kinderen ervaren 
door de mondkapjesplicht. Daarnaast is de effectiviteit van mondkapjes ter voorkoming van besmetting 
wetenschappelijk niet bewezen. Met het oog hierop en vanwege uw bovengenoemde zorgplicht zou u als 
onderwijsinstelling de mondkapjesplicht voor uw leerlingen moeten weigeren. Vooral omdat dit in strijd 
is met artikel 3 lid 1 van het Internationale verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK): “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.” 

Helaas moeten wij constateren dat de belangen van kinderen in het coronabeleid van de overheid en 

scholen als laatste overwogen worden. Het stuit ons tegen de borst dat diverse onderwijsinstellingen de 

mondkapjesplicht zelfs ruimer uitvoeren. Bijvoorbeeld door de uitzonderingsregel niet te erkennen, door 
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mondkapjes in klaslokalen en op het schoolplein te verplichten, door leerlingen verbaal te intimideren en 

toegang tot de school te ontzeggen. Enkele basisscholen verplichten leerlingen uit groep 7 en 8 om een 

mondkapje te dragen terwijl dit alleen een advies is. 

 

De lichamelijke en psychische schade die leerlingen oplopen door het (langdurig) dragen van een 

mondkapje baart ons grote zorgen. De schade blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Op onze website 

(https://ikwilgewoonnaarschool.nl/verdieping) vindt u een grote collectie artikelen en publicaties met 

wetenschappelijke onderbouwing van deskundigen over de ineffectiviteit en schadelijkheid van 

mondkapjes, waarbij de volgende het meeste voorkomen: 

 

- Door disbalans van zuurstof wordt hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen en schade aan 

cellen en organen veroorzaakt; 

- Ophoping van bacteriën en schimmels veroorzaken infectie ziekten zoals huidinfectie, bacteriële 

longontsteking en ontsteking aan de hartkleppen; 

- Stukjes textiel en giftige stoffen veroorzaken weefselschade in de longen; 

- Mentale en psychosociale schade wordt veroorzaakt door een beklemmend gevoel en een verstoring 

van de non-verbale communicatie en spraakontwikkeling. 

 

Het is mogelijk dat het bovenstaande u onvoldoende bekend was en vragen oproept. Indien dit het geval 

is, raden wij u aan om zeer spoedig te onderzoeken aan welke schadelijke gevolgen u uw leerlingen 

blootstelt en attenderen wij u er nogmaals op dat u een zorgplicht en een plicht tot informatie-inwinning 

heeft. Wij verwijzen hiervoor nogmaals naar de artikelen en publicaties op onze website 

(https://ikwilgewoonnaarschool.nl/verdieping). Mocht u twijfels hebben over de mondkapjesplicht, en 

zich eveneens zorgen maken over de gezondheid van uw leerlingen, dan zijn wij bereid om na te gaan of 

wij u met ons juridisch en medisch team kunnen ondersteunen. Diverse onderwijsinstellingen hebben 

inmiddels interesse hiervoor getoond.  

 

Indien u ondanks de schadelijke gevolgen voor uw leerlingen van mening bent dat u geen andere keus 

heeft dan de mondkapjesplicht op uw school uit te voeren, dan dient u er rekening mee te houden dat 

wij een juridische procedure tegen u kunnen starten. Met dit schrijven bent u geattendeerd op uw 

wettelijke zorgplicht voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van uw leerlingen en kunt u ook 

besluiten om het belang van uw leerlingen voorop te stellen. Dit is uw wettelijke en morele verplichting 

en het verschuilen achter overheidsbeleid zal u hiervan niet vrijwaren.  

 

Meer informatie over de Stichting kunt u vinden op www.ikwilgewoonnaarschool.nl. Als u vragen heeft 

of een en ander met de Stichting wilt delen kunt u ons een mail sturen. info@ikwilgewoonnaarschool.nl.  

 

 

Hoogachtend, 

Het bestuur van de Stichting ik wil gewoon naar school 

 


