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Beste ouders/verzorgers,
In onze vorige brief hebben wij een aantal praktische zaken met u gedeeld. Er zijn daarnaast veel vragen over hoe wij
handelen op het moment dat er een corona besmetting is op één van onze scholen. Wij willen vooraf graag
duidelijkheid geven over wat u kunt verwachten. In deze brief leest u hier meer over.
Te volgen richtlijnen en stappen
Wij volgen in alle zaken rondom corona de richtlijnen van de overheid, het RIVM en GGD. Als een sprake is van een
besmetting op school volgt RENN4 de bijgevoegde handreiking ‘Wat te doen als bij een leerling of collega op school een
besmetting met Covid-19 is vastgesteld?’.
Sinds 18 september zijn de richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd versoepeld: Het besluit is dat kinderen met
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) wel naar school mogen. De versoepeling
geldt niet voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs.
Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school?
Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. Welke maatregelen
precies genomen moeten worden op de school en of er meer personen getest moeten worden is afhankelijk van de
omstandigheden en vindt plaats in afstemming met de GGD.
Wat vragen wij van u?
Bij twijfel over de gezondheid van u of uw dochter/zoon adviseren wij u contact op te nemen met de GGD en het advies
op te volgen.
Om u zo snel en goed mogelijk te kunnen informeren op het moment dat er sprake is van een besmetting op school
vragen wij u vooraf:
Na te gaan of uw contactgegevens, die bekend zijn op school, actueel zijn
Uw e-mail (ook uw spam) en/of digitale communicatie met school goed in de gaten te houden
Onderwijs
Als er sprake is van een besmetting op school zal dit gevolgen hebben voor het onderwijs. De scholen bedenken in al
deze gevallen een oplossing op maat door bijvoorbeeld werk mee te geven of online oplossingen te bedenken. Soms
lukt dit ook niet en kunnen leerlingen niet naar school. De school informeert u hierover.

Vooraf kunnen we niet exact voorspellen welke wijzigingen het met zich meebrengt. Uiteraard doen we ons uiterste
best het onderwijs op de normale manier doorgang te laten vinden.
Met vriendelijke groet,
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