
Geachte mevrouw Jacqueline Ringens, 

 

Gisteren kreeg ik een brief onder ogen dat er op het Hanze College in Oosterhout een leerling wordt 

geschorst voor het niet dragen van een mondkap en dat hier zelfs de leerplichtambtenaar en de 

politie bij is gehaald, omdat deze leerling weigerde de kamer uit te gaan, omdat hij gediscrimineerd 

werd. De leerling en de ouders moeten nu zelfs op het gemeentehuis komen voor een gesprek en er 

wordt al zelfs gedreigd met volledige verwijdering van school. 

Is dit jullie protocol m.b.t. het niet dragen van een medisch niet verantwoord mondkap, waarvan al 

bewezen is dat deze niet werken (TU Delft) en zelf schade aan de gezondheid kunnen brengen? 

 

Als opinie schrijver van LNN Media ga ik hier een stuk over schrijven, echter zou ik wel graag een 

reactie van u willen en of dit klopt. 

Ik ben van plan om vandaag het artikel te plaatsen. 

 

Ook heb ik een aantal vragen voor u en het zou fijn zijn als u deze beantwoord conform de Wet 

Openbaarheid van Bestuur. 

 

1. Zijn de school en de leraren bekend met het kinderrechtenverdrag? 

- Hoe geven de school en de leraren hier vorm aan? 

- Worden de leerlingen en de ouders hiervan op de hoogte gesteld en dat het een wet is in 

Nederland? 

 

2. Zijn de school en de leraren bekend met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 

(EVRM)? 

- Hoe geven de school en de leraren hier vorm aan? 

- Worden de leerlingen en de ouders hiervan op de hoogte gesteld en dat het een wet is in 

Nederland? 

 

3. Zijn de school en de leraren bekend met de grondwet en voornamelijk artikel 1 en 11? 

- Hoe geven de school en de leraren hier vorm aan? 

- Worden de leerlingen en de ouders hiervan op de hoogte gesteld en dat het een wet is in 

Nederland? 

 

4. Zijn de scholen en de leraren bekend met de privacywetgeving, AVG en medisch geheim? 

- Hoe geven de school en de leraren hier vorm aan? 

- Worden de leerlingen en de ouders hiervan op de hoogte gesteld en transparant over 

geïnformeerd? 

- Hoe wordt het medisch geheim en de privacy binnen uw school beschermd? 

- Worden de kinderen beschermd tegen eventuele pesterijen en peer pressure van hun leraren en 

klas- en leeftijdsgenoten en heeft u daar een (pest) protocol voor? 

 

5. Zijn de scholen en de leraren op de hoogte dat het dragen van een mondkap, alle andere 

maatregelen en de gentherapie (“vaccinatie”) experimenten zijn en dit ook zo meerdere malen is 

benoemd door de rijksoverheid, RIVM & de media? 

- Hoe geven de school en de leraren hier vorm aan? 

- Worden de leerlingen en de ouders hiervan op de hoogte gesteld en transparant over 

geïnformeerd? 

 



6. Zijn de school en de leraren bekend met de Neurenberg Code? 

- Hoe geven de school en de leraren hier vorm aan? 

- Worden de leerlingen en de ouders hiervan op de hoogte gesteld en transparant over 

geïnformeerd? 

 

7. Zijn de school en de leraren bekend met punt 1 van de Neurenberg Code, waarin specifiek staat: 

 

De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk 

Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat 

moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, 

of enige andere vorm van beperking of dwang. 

 

- Hoe geven de school en de leraren hier vorm aan? 

- Worden de leerlingen en de ouders hiervan op de hoogte gesteld en transparant over 

geïnformeerd? 

 

9. Kunt u garanderen, door middel van bewijzen, dat: 

- de (minderjarige) leerlingen beschermd worden door de school, transparant worden geïnformeerd 

o.a. door lesmateriaal en niet onder druk worden gezet om mee te doen met een experiment? 

- De (minderjarige) kinderen transparant worden geïnformeerd over o.a. wat ALLE bijwerkingen zijn 

en welke ingrediënten er allemaal in het experimentele gentherapie zit? 

- Voldoen aan punt 1, 4, 5, 7, 8, 9 & 10 van de Neurenberg Code? 

- Het onderwijs van de (minderjarige) kinderen niet verstoord wordt en zij geen lessen en 

(belangrijke) lesstof missen als zij niet vrijwillig mee willen doen aan een experiment? 

- Zich houden aan artikel 5, 8, 9, 10, 14 & 18 van het EVRM alsmede aanvullend protocol artikel 2 

(recht op onderwijs)? 

- Zich houden aan artikel 2, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 28, 29, 33 en 36 van het 

kinderrechtenverdrag? 

 

Graag antwoord voor vandaag 13 september 2021 16:00. 

 

Hoogachtend, 

 

Stephanie 


