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Geachte ouders/ verzorgers,
De voorjaarsvakantie nadert zijn einde. Er zullen ouders, leerlingen en leerkrachten
terugkeren van vakantie. De eerste ziektegevallen vanwege het Coronavirus in
Nederland zijn een feit.
Dit roept mogelijk vragen op bij u: hoe te handelen bij gezondheidsklachten en hoe
handelt de school cq het bestuur bij een mogelijke verdenking op besmetting met het
Coronavirus. Daarover informeren wij u in deze brief.
Wij baseren ons daarbij op de informatie die door het RIVM op hun website is
gegeven. Zodra er nadere informatie bekend gemaakt wordt, zullen we die uiteraard
met u delen.
Geen klachten
Medewerkers, leerlingen en peuters kunnen, wanneer ze geen klachten hebben,
gewoon naar school gaan. Dit geldt ook na terugkeer uit gebieden waar een
besmetting met het Coronavirus zich heeft voorgedaan. RIVM geeft expliciet aan op
hun website dat dit ook geldt voor kinderen op scholen en kindcentra.
Wel klachten
Medewerkers, leerlingen en peuters die zijn teruggekeerd uit een gebied waar het
Coronavirus is en wel klachten hebben die bij het Coronavirus horen (koorts in
combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten), moeten thuisblijven en eerst
telefonisch contact opnemen met hun huisarts.
Zij hebben géén toegang tot de school, totdat blijkt dat zij geen besmetting met
Corona hebben. Mocht deze situatie op u van toepassing zijn, neem dat zo spoedig
mogelijk telefonisch contact op met de schooldirecteur. Kom in geen geval persoonlijk
naar de school. De schooldirecteur zal deze situatie direct melden bij de Voorzitter
CvB. De Voorzitter CvB zal direct advies inwinnen bij de GGD hoe op dat moment te
handelen.

Klachten binnen 2 weken na thuiskomst
Medewerkers, leerlingen en peuters die zijn teruggekeerd uit een gebied waar het
Coronavirus is en die binnen 2 weken na thuiskomst klachten krijgen die bij het
Coronavirus horen (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals
hoesten), moeten thuisblijven en eerst telefonisch contact opnemen met hun huisarts.
Zij hebben géén toegang tot de school, totdat blijkt dat zij geen besmetting met
Corona hebben.
Mocht deze situatie op u van toepassing zijn, neem dat zo spoedig mogelijk telefonisch
contact op met de schooldirecteur. Kom in geen geval persoonlijk naar de school.
De schooldirecteur zal deze situatie direct melden bij de Voorzitter CvB. De Voorzitter
CvB zal direct advies inwinnen bij de GGD hoe op dat moment te handelen.
Ouders en verzorgers
Wanneer ouders/verzorgers een gebied hebben bezocht waar het virus is en klachten
hebben, dan hebben zowel ouders/verzorgers als hun kinderen geen toegang tot de
school, totdat blijkt dat zij geen besmetting met Corona hebben.
Ook wanneer ouders/verzorgers binnen 2 weken na terugkeer uit een gebied waar het
virus is, klachten ontwikkelen, dan hebben zowel ouders/verzorgers als kinderen geen
toegang tot de school, totdat blijkt dat zij geen besmetting met Corona hebben.
Mocht deze situatie op u van toepassing zijn, neem dat zo spoedig mogelijk telefonisch
contact op met de schooldirecteur. Kom in geen geval persoonlijk naar de school.
De schooldirecteur zal deze situatie direct melden bij de Voorzitter CvB. De Voorzitter
CvB zal direct advies inwinnen bij de GGD hoe op dat moment te handelen.
Ik hoop u hiermede vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog
vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u deze stellen aan de
schooldirecteur.
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