
12 maart 2020 

Coronavirus Update  
 
Het coronavirus is inmiddels ook, in de regio waar onze scholen staan, aanwezig. 
 
Stichting OPO-R volgt de ontwikkelingen nauwlettend en stelt zich regelmatig op de hoogte van wat 
de experts zeggen. 
In geval van besmetting volgen wij de richtlijnen vanuit het Ministerie, RIVM en GGD. 
De laatste berichten zijn dat de huidige maatregelen, die we al eerder genomen hebben, van kracht 
blijven. We hebben hier nog enkele maatregelen aan toegevoegd. 
 
Met de leerlingen en medewerkers van onze scholen zijn afspraken gemaakt over de volgende 
maatregelen: 
  • Wij wassen onze eigen handen en die van de kinderen regelmatig. 
  • Wij attenderen kinderen en collega’s er op in de binnenkant van de ellenboog te hoesten of te 
niesen. 
  • Wij gebruiken papieren zakdoekjes/tissues, gooien deze na gebruik direct weg en wassen onze 
handen. 
   • Handen schudden, high five en in de kring elkaars handen vasthouden doen we even niet. 
  • Basisscholen in Nederland blijven open voor de leerlingen. Leerlingen en medewerkers met 
klachten, zoals hoesten, niezen en koorts worden geadviseerd thuis te blijven. 
  • Als uw kind klachten heeft, blijft het thuis. 
Dit geldt voor keelpijn, verkoudheid, koorts of hoesten. Ook als u zelf één van deze klachten heeft, 
verwachten we dat u niet bij of in de school komt. Pas als er 24 uur geen klachten meer zijn mag u 
en/of uw kind op school komen. 
  • Als een leerkracht ziek is, blijft de klas thuis. 
We merken nu al dat er geen vervangers meer zijn. Daarom blijft een klas thuis als de leerkracht ziek 
is. We laten u dit zo snel mogelijk weten en uiterlijk om 7.30 uur 's ochtends. 
  • Meer dan 50% van de leerkrachten ziek, dan sluit de school. 
Als meer dan de helft van de leerkrachten op een school ziek is, dan wordt de school gesloten. In dit 
geval blijft de school tot het weekend dicht. De directeur van de school laat u weten of de school na 
het weekend weer opengaat. 
Wij kunnen uw kind niet opvangen. 
 
Wat doen wij als er sprake is van besmetting van het coronavirus in één van onze scholen? 
Wij volgen de landelijke richtlijnen en de adviezen van de regionale GGD op en stemmen onze 
interne richtlijnen daarop af. We houden de ouders en medewerkers op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
Zodra de adviezen van RIVM/GGD en de overheid wijzigen, zullen wij hiernaar handelen en u 
hierover informeren. Voorlopig gelden deze maatregelen t/m maart. 
Mocht u vragen hebben over het virus, dan kunt u contact opnemen met de publiekslijn coronavirus: 
088 144 7272. 
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