
 

 

 
 
 
Amstelveen, 12 maart 2020 
 
 
 
Betreft: maatregelen rondom Pandemie Coronavirus 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen, 
 
U hebt ongetwijfeld het nieuws gehoord over de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het Coronavirus. Sommige 

ouders vragen aan onze schooldirecteuren wat het beleid van de school is. Wij laten u bij deze weten dat onze scholen 

de richtlijnen van de overheid volgen. Om verwarring, onrust of discussies te voorkomen, wijken we daar niet van af. 

We laten geen maatregelen weg en we voegen er ook geen maatregelen aan toe. U kunt er van op aan dat wij de 

richtlijnen van de bevoegde deskundigen (RIVM en GGD) in het belang van de gezondheid van uw kind nauwkeurig 

opvolgen. 

Scholen blijven open 

Zojuist zijn er door de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd. Uit de informatie vanuit de persconferentie blijkt 

dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs en MBO gewoon open blijven.  

Mensen met verkoudheidsklachten 

Een nieuwe maatregel is dat mensen thuis moeten blijven bij klachten zoals neusverkoudheid en/of hoest en/of 

koorts. Wanneer u één van deze klachten heeft, kunt u dus niet in de school komen. Heeft uw kind deze klacht(en), 

dan moet hij of zij thuis blijven. De school neemt contact met u op als uw kind deze klachten in de loop van de dag 

krijgt. 

Leerkrachten vaker afwezig, groepen vaker naar huis 

Leerkrachten en andere medewerkers van onze scholen, die één van deze klachten hebben, blijven dus ook thuis. 

Leerkrachten hebben vaak de gewoonte om bij milde klachten gewoon door te werken, maar dat mag van de overheid 

dus tijdelijk1 niet meer. Het gevolg hiervan kan zijn dat er in de komende tijd meer leerkrachten afwezig zullen zijn dan 

gemiddeld en de klas van uw kind vaker dan gebruikelijk geen leerkracht heeft. I.v.m. het lerarentekort zijn invallers al 

schaars, maar door deze omstandigheden zullen invallers helemaal niet meer beschikbaar zijn. U wordt dan gevraagd 

uw kind thuis te houden. Dit zullen de scholen in een dergelijk geval zo snel als mogelijk aan u melden. 

Verdere informatie  

Uiteraard houdt de school u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Het is goed voor u om te weten dat de 

GGD contact opneemt met een school als daar een specifieke aanleiding toe is en er op die school aanvullende 

maatregelen nodig zijn. De GGD stuurt in dergelijke gevallen via de school een brief naar de ouders. 

Hieronder vindt u de website van de overheid met alle informatie over het onderwijs, het virus en de maatregelen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs 
 
We hopen u voor dit moment voldoende ingelicht te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
F.N. Cornet MLE, directeur-bestuurder 
                                                                    
1 Vooralsnog t/m 31 maart 2020 
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