
 

Vlissingen/Middelburg, 23 september 2020 

Betreft: Corona update 10  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het schooljaar is inmiddels een paar weken oud en ‘volledig open in coronatijd’. Dat betekent dat de 
school zo gewoon als mogelijk is functioneert maar dat wij nog steeds met een behoorlijk aantal 
maatregelen rekening moeten houden. De school heeft u hierover reeds geïnformeerd.  
 
Gelukkig hebben we bij Onze Wijs nog niet te maken gehad met een Covid-19-besmetting. Middels 
deze brief willen we u informeren hoe we handelen als dat echter wel gebeurd.  
 
Handelswijze bij besmetting 
 
Op het moment dat een besmetting wordt geconstateerd, gelden de richtlijnen en protocollen van 
de deskundigen van de GGD. We laten ons in al onze besluiten en vervolgstappen leiden door hen. Zij 
zijn deskundigen en weten wat goed is om te doen en wat juist niet.  
 
In het geval dat een school een melding van een Covid-19-besmetting ontvangt informeert zij de 
personeelsleden en de ouders van de leerlingen. De school moet hierbij rekening houden met de 
privacyregelgeving en zal daarom in de informatievoorziening geen persoonlijke gegevens bekend 
maken. De GGD kan besluiten om tot een ‘bron- en contactonderzoek’ op de school over te gaan. De 
GGD kan er ook voor kiezen om de leerlingen en de ouders via een brief te informeren. 
 
De maatregelen die de school treft in het geval van een besmetting hangen af van de situatie en het 
advies dat wij van de GGD krijgen. Indien het om een enkele besmetting gaat en/of uit een eventueel 
bron- en contactonderzoek van de GGD komen geen bijzonderheden, zullen de maatregelen beperkt 
blijven. Het kan dan zijn dat een individueel kind of medewerker dan een tijd niet naar school kan 
komen. Het kan ook zo zijn dat hele groepen niet meer welkom zijn op school. Ook kan het zijn dat 
een deel van het personeel in quarantaine moet. In alle gevallen zullen we u informeren en zullen we 
ons best doen het onderwijs zoveel als mogelijk door te laten gaan, bijvoorbeeld in de vorm van 
thuisonderwijs.  
 
Ventilatie 
 
Onze scholen zijn recent door een extern bedrijf geïnspecteerd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in 
binnenmilieu en heeft vastgesteld in hoeverre onze scholen voldoen aan het bouwbesluit en of er 
aanbevelingen zijn met betrekking tot de ventilatie. Na afloop van het onderzoek heeft men 
aangegeven dat onze ventilatiesystemen voldoen. Bij een paar scholen zijn er aanbevelingen gedaan 
voor verdere verbetering. Die aanbevelingen zullen we snel opvolgen.  Verder zullen wij ventileren 
door ramen en deuren zoveel mogelijk open te houden. 
 
 
 



Naar school of thuisblijven 
 
Voor de volledigheid nog even het volgende. Recent heeft het kabinet de richtlijnen voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd versoepeld. Kinderen met klachten (verkoudheid, snotneus, enz.) hoeven niet 
meer thuis te blijven van school en hoeven ook niet getest te worden op het coronavirus.  
Om verwarring te voorkomen vindt u hieronder de aandachtspunten op een rijtje: 
 
Een kind (tot dertien jaar) moet thuisblijven als: 

● Het positief getest heeft op het coronavirus. 
● Het klachten heeft die horen bij het coronavirus, zoals verkoudheid die gepaard gaat 

met benauwdheid en koorts. Het kind moet thuisblijven tot de klachten 24 uur 
verdwenen zijn. Het hoeft niet getest te worden. Bij ernstige klachten belt u de huisarts. 
Als een kind koorts of benauwdheidsklachten heeft, blijft iedereen in het huishouden 
thuis. 

● Het een huisgenoot heeft, die besmet is met het coronavirus. 
● Een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft, die gepaard gaan met koorts of 

benauwdheid en diegene nog geen negatieve testuitslag heeft ontvangen. 
 

Een kind (tot dertien jaar) mag naar school als: 
● Het negatief getest heeft op het coronavirus. 
● Het verkouden is zonder koorts of benauwdheid, beginnende keelpijn of een snotneus 

heeft 
● Het bekende hooikoortsklachten of andere chronische verkoudheidsklachten heeft. 
● Het is teruggekomen uit een land met een negatief (oranje of rood) reisadvies. Ouders 

of oudere kinderen moeten in dat geval wel tien dagen in quarantaine. Ouders mogen 
hun kinderen tijdens hun quarantaine niet halen of brengen. 

 
Natuurlijk hopen we dat iedereen gezond blijft. Ik wens u dan ook alle gezondheid en een heel goed                  
schooljaar toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen van den Oord, 
Voorzitter College van Bestuur Stichting Onze Wijs 
 
 


