
 

INFOBRIEF m.b.t. Coronavirus, 8 maart 2020. 
Onderwerp: Richtlijnen m.b.t. het coronavirus 

Geachte ouder (-s) / verzorger (-s), 

Vorig weekend werd Noord-Brabant getroffen door de eerste vastgestelde besmettingen met het 

coronavirus. Dit weekend werd door het RIVM een richtlijn speciaal voor onze provincie Noord-

Brabant gecommuniceerd: blijf thuis als je denkt dat de genoemde symptomen op jou of jouw 

gezinsleden van toepassing zijn. Dus bij verkoudheid, hoesten en/of hoge koorts word je gevraagd 

geen sociale contacten aan te gaan.  

Dit is een tijdelijke richtlijn, gedurende de tijd dat een steekproef wordt uitgevoerd. Wat betekent 

deze richtlijn voor u en ons? Natuurlijk gaan we deze richtlijn opvolgen! 

De benadering van het coronavirus in Nederland richt zich vooral op het nemen van je eigen 

verantwoordelijkheid door iedereen. Ben je ziek? Bel de huisarts of de GGD. Denk je besmet te zijn? 

Blijf thuis! Is iemand in jouw gezin ziek?  

Bescherm elkaar en blijf thuis totdat vast staat of je besmet bent of niet. 

Er is géén richtlijn om scholen te sluiten! 

Maar…als er geen leraren zijn, kan een school niet functioneren. Dat is voor ons een reden om een 

klas naar huis te sturen omdat er géén vervangers zijn! Klassen samenvoegen omdat een leraar ziek 

is, levert hogere risico’s op omdat er dan nog meer kinderen bij elkaar zitten. Dat zullen we daarom 

niet doen. 

Als duidelijk is dat het coronavirus via de school verspreid dreigt te raken, zullen we de school 

sluiten. 

1. Als een collega aangeeft dat hij/zij verkouden is, moet hoesten en/of hoge koorts heeft, dan mag 

deze collega niet naar school mag komen. 

2. Als een ouder ditzelfde aangeeft over een kind, mogen de gezinsleden de school niet bezoeken. 

3. Als onderwijs niet mogelijk is omdat er geen leraar is, zullen we klas naar huis moeten sturen. 

4. We blijven duidelijk communiceren naar ouders als er een maatregel genomen moet worden. 

U mag erop vertrouwen dat we ons uiterste best zullen doen om tijdig te communiceren over 

lesuitval. Er is echter sprake van een crisissituatie. We kunnen dan ook niet uitsluiten dat er dagen 

zullen komen waarop de school u pas in de ochtend zal verzoeken om uw kind thuis te houden 

omdat de leraar een van de drie klachten heeft. We beseffen dat u graag wilt weten waar u aan toe 

bent, maar we rekenen op uw begrip voor overmacht-situaties. 

Hieronder vindt u nog een aantal relevante links: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-

situatie-in-noord-brabant  

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus  

https://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Aangepast-advies-voor-inwoners-provincie-Noord-

Brabant.aspx  

Samen blijven we bouwen aan onze school en ons onderwijs.  

Wij hopen u weer goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, we zijn er 

heel benieuwd naar. Manny Liebregt (Directeur-bestuurder) en Rosanne Schouten (adjunct-directeur) 
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