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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Eind februari hebben wij u geïnformeerd over de maatregelen die genomen worden in verband 
met het coronavirus. We hebben aangegeven dat wij de richtlijn van het RIVM en de GGD hierin 
opvolgen en dat doen wij nog steeds.  
Voor meer informatie verwijzen we u naar: 
 

 Meer informatie van het RIVM.  

 Meer informatie GGD Utrecht voor scholen.  
 
Het aantal coronabesmettingen loopt op en ook in onze provincie zijn inmiddels besmettingen ge-
constateerd. Helaas zijn er ook mensen opgenomen in het ziekenhuis, verblijven thuis in quaran-
taine of blijven preventief thuis. Ook op onze scholen neemt het aantal vragen en zorgen toe. We 
hebben op dit moment niet te maken met besmette medewerkers of leerlingen, maar in een en-
kele situatie verblijft inmiddels wel een leerling of medewerker in thuisquarantaine of is preven-
tief thuis. De situatie wordt op alle scholen nauwgezet in de gaten gehouden. Er is contact met 
GGD en als er iets in de maatregelen en adviezen verandert, informeren we u direct.  
 
De GGD heeft onlangs een brief gestuurd naar alle scholen met informatie. De brief is bijgevoegd 
in de bijlage. Hieronder herhalen we nogmaals eerder informatie uit de brief van eind februari.  
 
We volgen landelijke richtlijnen RIVM/GGD 
Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden of weren van school of kinderdagver-
blijf niet nodig als kinderen geen klachten hebben. Wij volgen de informatie van RIVM en GGD 
hierin op en verwijzen ouders ook naar de website van deze instanties om zich te informeren.  
 
Wanneer de huisarts raadplegen? 
Ouders van leerlingen kunnen de huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst te-
lefonisch raadplegen als hun kind:  
 

 Koorts heeft met (lichte) luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) 

 En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest is met wijdverspreide verspreiding 
van het coronavirus. Voor actuele informatie over de risicogebieden kijkt u op de website van 
het RIVM.  

 Of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavi-
rus. 

 
Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen  
Van de scholen van PCOU Willibrord 
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De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is. 
Op de website van RIVM staan alle vragen en antwoorden over o.a. het virus, wat te doen en de 
gebieden waar besmettingen zijn geconstateerd.   
 
Hygiënemaatregelen op school 
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorko-
men, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kun-
nen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:  
 

 Was je handen regelmatig; 

 Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog; 

 Gebruik papieren zakdoekjes. 
 

Melding maken bij schooldirectie 
Mocht er onverhoopt een besmetting bij uw kind worden geconstateerd, meld dit dan direct tele-
fonisch bij de directie van de school. 
 
Vragen en opmerkingen 
Meer informatie over het nieuwe virus vindt u op de bovenvermelde websites van RIVM en GGD. 
Met andere vragen kunt u terecht bij de schoolleiding: dhr. W. Abrahamse, w.abrahamse@oos-
terlicht.nl. 
 
We hopen u hiermee goed te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte bij nieuwe infor-
matie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Marc Mittelmeijer en Fawzia Nasrullah 
college van bestuur 
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