
 

 
 
Zwolle, 4 maart 2020  
  
  
Aan:     Alle leerlingen van het Meander College 
     en ter informatie naar ouder(s)/verzorger(s) 
  
Betreft:  Omgaan met de situatie rondom het coronavirus 
 

 

Beste leerling en ouder/verzorger (ter info), 
 

Met deze brief informeren we je graag over de manier waarop wij als school omgaan met de situatie 

rondom het coronavirus. Op dit moment zien we geen reden tot zorg op onze onderwijslocaties. 

 

De school is gewoon open 

 

Als school volgen we de adviezen van het RIVM, de GGD en de overheid. Ben jij niet ziek? Of voel je je 

grieperig of verkouden, maar ben je niet naar een risicogebied geweest? Dan kun je gewoon naar 

school. Voor studenten met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een 

uitzondering worden gemaakt. 

 

Let op gezondheidsklachten 

 

Ben je niet in een risicogebied geweest, maar zijn er wel gezondheidsklachten? Dan is er geen reden 

tot ongerustheid en kun je gewoon naar school komen. 

 

Ben jij in een risicogebied geweest of ben je in contact geweest met mensen die besmet zijn? Houd 

dan jouw gezondheid goed in de gaten. Heb jij of heeft een huisgenoot luchtwegklachten (hoesten, 

kortademigheid) in combinatie met koorts? Neem dan contact op met jouw huisarts of de GGD. 

 

Buitenlandreizen 

 

Voor geplande reizen naar het buitenland volgen we de richtlijnen van het RIVM, de GGD en de 

rijksoverheid. Dit betekent het volgende: 

 

Gebied   

Groen Geen bijzondere 

veiligheidsrisico’s 

Reizen gaan vooralsnog door 

zoals gepland 

Geel Let op, veiligheidsrisico’s Per activiteit wordt beslissing 

genomen 

Oranje Alleen noodzakelijke reizen Per activiteit wordt beslissing 

genomen 

Rood Niet reizen Alle geplande reizen worden 

afgelast 

In de komende periode word je hier verder over geïnformeerd als dit voor jou van toepassing is. 

 

Tot 25 april 2020 worden er geen nieuwe buitenlandreizen gepland. 



 
 

 

Extra voorzorgsmaatregelen 

 

We raden je aan goed op je eigen gezondheid te letten. Gebruik de goede hoest- en nieshygiëne: 

1. was regelmatig je handen 

2. hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

3. gebruik papieren zakdoeken 

 

Daarnaast is er op school extra aandacht voor het reinigen van contactpunten zoals deurklinken, 

trapleuningen en liftknoppen. 

 

Jouw veiligheid staat voorop! 

 

De situatie heeft onze volle aandacht. We volgen nauwgezet de berichtgeving, de richtlijnen van de 

MBO-Raad, het RIVM en het Ministerie van Buitenlandse zaken. Wij nemen geen onverantwoorde 

risico’s, jouw veiligheid staat voorop. 

 

Als je vragen hebt, kunt je altijd contact opnemen met jouw coach of bellen met het speciale 

informatienummer: 088 - 850 87 72. 

 
Onderaan deze brief vind je handige websites met informatie over het coronavirus.  

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 

 

mevrouw R. Baars-Soppe MEL, directeur a.i. 
___________________________________________________________________________ 
 
Aanbevolen websites voor meer informatie 

 

Specifieke informatie voor het onderwijs van de Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/veelgestelde-vragen-over-

coronavirus-en-onderwijs 

 

Algemene informatie met vragen en antwoorden over het Coronavirus van het RIVM (Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu): 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

 

Informatie over de actuele situatie in de regio van de GGD: 

https://www.ggdijsselland.nl/gemeenten/nieuws-ennieuwsbrief/item/article/nieuw-coronavirus/ 

https://www.ggdnog.nl/gezondheid/infectieziekten/coronavirus 

 

Informatie over reizen naar specifieke landen en gebieden van de Rijksoverheid: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/ 
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