
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwegein, 3 december 2020 

 

      
 
Dit bericht is bestemd voor de ouders van onze leerlingen van álle klassen vmbo en havo/vwo. 
 
 
 
Beste ouders, 

Dit bericht gaat alweer over Corona, het is niet anders. 

Eergisteren hadden we, naar aanleiding van de uitbraak van de afgelopen weken, een drietal 

medewerkers van de GGD op bezoek. We hebben met elkaar gesproken over de situatie op school 

en over de maatregelen die we hebben genomen. Deze deskundigen hebben ook rondgelopen in 

de school om te kijken hoe het in de praktijk gaat. 

Hun conclusie was dat onze school de zaak goed in de gaten houdt en de juiste maatregelen heeft 

getroffen. Zij waren zeer te spreken over de naleving van de mondkapjesplicht door de leerlingen! 

Verder hadden ze op enkele punten nog tips, de meeste daarvan hebben we ook al opgevolgd. 

Wat ook naar voren kwam in het gesprek, was dat het soms voorkomt dat leerlingen met lichte 

klachten toch naar school komen. Die lichte klachten kunnen het gevolg zijn van een onschuldig 

verkoudheidsvirus; dan is er niets aan de hand. Maar soortgelijke klachten kunnen ook het gevolg 

zijn van een Corona-besmetting. In die situatie kan het virus verder worden verspreid. 

Daarom vraag ik u nogmaals: 

- laat uw kind niet naar school gaan bij klachten, ook niet bij lichte klachten die op Corona 

zouden kunnen wijzen. Voor alle duidelijkheid: het gaat om neusverkoudheid, loopneus, 

keelpijn, hoesten, verhoging (temperatuur hoger dan 37,5 ֯ C), kortademigheid of benauwdheid 

en plotseling verlies van reuk of smaak. In al die gevallen geldt dus: thuisblijven! 

 

- het dringende advies is in die situatie bovendien: laat uw kind testen en laat uw kind 

thuisblijven tot de testuitslag binnen is. Is de uitslag negatief dan kan uw zoon of dochter 

meteen weer naar school. Als er wél een besmetting wordt vastgesteld, dan in elk geval 7 

dagen thuisblijven, gerekend vanaf de eerste dag met klachten. Daarna kan de leerling weer 

naar school als hij/zij ten minste 24 uur klachtenvrij is. 

Als we ons allemaal aan deze richtlijn houden, dan maken we de kans op weer oplopende 

besmettingen binnen onze school een stuk kleiner. Dat is belangrijk voor ons allemaal! 

Vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

 

Gert Munters, 

rector a.i. 

 


