Beste ouders, verzorgers,

De verspreiding van het coronavirus roept ook bij ouders vragen op. Over bijvoorbeeld
leerlingreisjes die eraan komen of wat je moet doen als een leerling op vakantie is geweest
naar Italië. De Rijksoverheid heeft voor scholen antwoorden gemaakt op vragen die door de
scholen zijn gesteld. Deze antwoorden staan hieronder.
Moeten scholen en universiteiten dicht?
Nee, dat moet niet. Bij een besmetting in Nederland informeert de GGD van de plaats waar
de scholen staan over wat er kan gebeuren en hoe je je moet gedragen als er iets gebeurt.
Kunnen mijn kinderen naar school als ze op wintersportvakantie zijn geweest?
Kinderen kunnen gewoon naar school. Als een kind ziek is, gewoon doen zoals u altijd doet.
Kinderen in Nederland die verkouden zijn of griep hebben, hoeven zich geen zorgen te
maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. Zeker niet als ze niet kort geleden in
besmette gebieden zoals bepaalde gemeenten in Noord-Italië zijn geweest. Voor de meest
recente lijst van besmettingsgebieden verwijzen wij naar de website van het RIVM. De kans
is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de
huisarts, als u zich zorgen maakt of kijk op de pagina Vragen & antwoorden nieuw
coronavirus (COVID-19) van het RIVM voor vragen over je gezondheid. Als iemand zich met
ziekteverschijnselen bij een arts meldt, en de arts denkt dat een patiënt mogelijk het nieuwe
coronavirus heeft, gaat er een protocol in werking.
Moeten onderwijsinstellingen voorzorgsmaatregelen nemen? Zo ja, welke?
Dit is niet nodig. Alle GGD-instellingen en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen
over de te nemen maatregelen bij een eventuele besmetting.
Kunnen schoolreizen of uitwisselprojecten die gepland staan voor de komende
maanden doorgaan?
Schoolreizen of uitwisselprojecten kunnen doorgaan, afhankelijk van de gekozen
bestemming. Bekijk de reisadviezen op de website Nederland Wereldwijd of het onderwerp
Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl voor de laatste reisadviezen.
Voor geplande leerlinguitjes naar het buitenland volgen wij het reisadvies van het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Vanzelfsprekend staat de veiligheid van onze leerlingen altijd
voorop, daarom kijken wij per uitje hoe de situatie op dat moment is. Bij twijfel kiezen we
altijd voor de veiligheid van onze leerlingen.
Vragen?
Wij hopen u met deze informatie goed te informeren over onze werkwijze. Heeft u toch nog
vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met <naam, telefoonnummer>.
Met vriendelijke groet,

