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Schuinesloot, 12 maart 2020

Onderwerp: richtlijnen coronavirus op school

Beste ouders en verzorgers,

We informeren u graag over de richtlijnen die onze school volgt in het omgaan met het risico op
besmetting met het coronavirus.
De bestuurders van basis- en middelbare scholen, middelbaar beroepsonderwijs en hbo's steunen
het besluit om de Nederlandse scholen niet te sluiten. Het kabinet zegt dat scholieren minder
gevoelig zijn voor het virus, jongeren zijn niet de groep met de hoogste risico’s. Men denkt dat de
gevolgen te groot zijn voor de economie, als ouders thuis moeten blijven voor hun thuisblijvende
kinderen. Van de scholen zal dus veel creativiteit gevraagd worden de komende tijd.
We volgen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM
De nu geldende richtlijnen van het RIVM en dus ook bij ons op school zijn het volgende:
•
•
•

•
•

De school blijft gewoon open;
Voor onze leerkrachten, leerlingen en ouders geldt, blijf thuis bij klachten als
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.;
Bij eventuele ziekte van leerkrachten heeft de desbetreffende klas geen leerkracht. Ouders
worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De kinderen moeten dan helaas thuis
blijven, omdat er op dat moment geen invalkrachten ingezet kunnen worden. Groepen bij
elkaar zetten is geen optie, dit kan de verspreiding van het virus versnellen;
Ouders die verkouden zijn, hoesten of andere verschijnselen hebben, brengen de kinderen
tot de voordeur;
Wij schudden geen handen.

Dit alles is zonder tegenbericht geldig tot en met 31 maart.
Het is belangrijk om op school meer aandacht te hebben voor de hygiëne. De handen zijn bij
allerhande virusbesmettingen de belangrijkste bron. We attenderen leerlingen en medewerkers er
daarom op om de handen regelmatig te wassen met zeep en onder stromend water, hoesten in de
binnenkant van de elleboog en het gebruik van papieren zakdoeken en handdoeken.

N.a.v. de persconferentie van vandaag, zijn wij genoodzaakt de
kerkschooldienst van 15 maart niet door te laten gaan. Dit is uitvoerig
besproken met de kerkenraad. De kerkenraad heeft tevens besloten alle
kerkdiensten te annuleren tot en met 31 maart.
We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd over de richtlijnen t.a.v. het
coronavirus bij ons op school.
Voor vragen of mededelingen kunt u ons natuurlijk bellen of mailen.

Vriendelijke groeten,
Lidy Tuin
Directeur

