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Datum: 13 maart 2020 

Onderwerp: nieuwe maatregelen coronavirus 

 

 

Beste ouders en/of verzorgers van onze leerlingen, 

 

 

Zoals u weet, heeft er gisteren een persconferentie plaatsgevonden waarin de overheid en 
het RIVM nieuwe maatregelen hebben aangekondigd tegen de verspreiding van het 
coronavirus in Nederland. Deze maatregelen gaan per direct in en gelden in ieder geval tot 
en met 31 maart 2020.  
 
Voor ons als onderwijs geldt, dat het kabinet en het RIVM van mening zijn, dat er op dit 
moment geen reden is om de scholen te sluiten.  
Zij stellen dat op basis- en voortgezetonderwijsscholen : 

a. Het risico op besmetting beperkt is 
b. Kinderen en jongeren niet behoren tot de groep met de hoogste risico’s  
c. De schoolomgeving minder internationaal is 

 
Tevens wordt aangegeven dat de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van de 
scholen te groot zijn. Als de leerlingen thuis zijn, moeten ouders thuis blijven. Veel ouders 
werken op plaatsen waar ze nu juist zo hard nodig zijn, in de zorg, in het ziekenhuis, bij de 
GGD, het onderwijs, de politie, de brandweer en dergelijke. 
 
Het is van groot maatschappelijk belang dat onze scholen open blijven. Dit houdt in dat we 
er samen voor moeten zorgen dat onze medewerkers niet door ziekte uit dit proces 
getrokken worden. 
Het RIVM geeft dringend advies:  
Kinderen die verkouden zijn of koorts hebben moeten thuisblijven 
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Maatregelen die wij op onze scholen nemen, gericht op het behouden van onze  
medewerkers in het onderwijsproces: 

1. Leerlingen blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten of koorts 
2. leerlingen kunnen weer terug naar school komen als zij 24 uur klachten vrij zijn 
3. Daarnaast blijven de eerste adviezen van kracht: 

 was regelmatig je (hele)handen met water en zeep  

 hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  

 gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na het snuiten direct weg  

 raak zo min mogelijk met je handen je ogen, neus en mond aan  

 houd minimaal een meter afstand van iemand die hoest of niest  

 geen handen schudden 

 Indien leerlingen gedurende de dag verkoudheidsklachten krijgen, zal er 
contact met u worden opgenomen om uw zoon/dochter op te komen halen.  

4. De effecten van de door het RIVM gestelde  preventieve maatregelen zijn op de 
scholen al goed voelbaar en helaas hebben wij voor verschillende scholen  al een 
beroep op u moeten doen om leerlingen thuis te houden. Dit omdat er 
onvoldoende bezetting is als gevolg van de gestelde maatregelen.  Voor u als ouder 
kan dit betekenen dat u een dag van te voren en in het uiterste geval  ’s morgens 
gebeld wordt om te overleggen of uw zoon/dochter die dag thuis kan blijven.  Bij 
het thuis laten blijven van leerlingen, zal de schooldirecteur altijd een gedegen 
afweging maken. U kunt dan denken aan onder andere onze examen- en 
uitstroomleerlingen.  De school zorgt voor thuis/huiswerk. 

5. Medewerkers met milde klachten, zonder koorts, zullen  gewoon blijven werken. 
Voor hen geldt zoals premier Rutte mooi verwoordde, dat zij nodig zijn om de 
maatschappij draaiende te houden. 

6. Mocht er sprake zijn van een besmetting binnen één van onze scholen  dan melden 
wij dit aan de GGD en stellen wij de direct betrokkenen van die school op de 
hoogte.  

 
Wij doen er alles aan om te zorgen dat ons onderwijs blijft draaien,  maar helaas is dit in 
deze tijd niet altijd mogelijk. Wij vragen uw begrip en medewerking in  deze uitzonderlijke 
situatie. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Dominique de Vet en Marieke de Kreek-Haven  
Directie Yulius onderwijs 

 

 

 


