
 
 
 
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers  

 
 

 
 
Groningen, 9 oktober 2020 

 
 
 
Onderwerp:   Coronavirus (COVID-19) 
Kenmerk:    YB-JJ/2020-0327 

 
  

Beste ouders/verzorgers,  
 
In deze brief delen we de belangrijkste ontwikkelingen rondom het coronavirus in het onderwijs met u. 
 
Mondkapjes 
De overheid heeft het dringende advies gegeven om in het V(S)O mondkapjes te gebruiken buiten het leslokaal en bij 
beroepsgerichte en praktijkvakken. Dit advies is vastgelegd in een poster die u bij deze brief vindt. 
We willen benadrukken dat we vanuit RENN4 de RIVM richtlijnen volgen; het dragen van mondkapjes is (voorlopig) een 
dringend advies. In overleg met de school kunnen individuele afspraken op maat worden gemaakt als dat nodig is. 
Wanneer het advies vanuit het RIVM verder gaat dan een dringend advies, zullen we u hier vervolgens over informeren.  
 
Alle medewerkers van RENN4 en alle VSO leerlingen krijgen een wasbaar mondkapje. 
 
Thuisblijven of naar school? 
Wij volgen in alle zaken rondom corona de richtlijnen van de overheid, het RIVM en GGD. Zoals in de eerdere brief 
vermeld 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.  
 
De richtlijnen zijn vastgelegd in beslisbomen, zodat u makkelijk kunt beoordelen of uw kind naar school mag. Wij 
hebben de nieuwste beslisbomen bij deze brief gevoegd. 
 
Voor alle duidelijkheid: een kind dat volgens de beslisboom thuis moet blijven wordt niet toegelaten op school. De 
school heeft namelijk de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de gezondheid en de veiligheid van de andere 
leerlingen en het personeel.  
 
We blijven ons uiterste best doen het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten. Dit kan alleen in goede samenwerking 
en afstemming met u. Wij danken u voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Yvonne Beishuizen en Jeep Jonker   
College van Bestuur RENN4 


