
 

 

 

 

 

 

 

Zwolle, 13 maart 2020 

 

Betreft: maatregelen i.v.m. het coronavirus 

 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteren zijn in een persconferentie van de minister-president en het RIVM maatregelen afgekondigd 

om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. Met deze brief informeren wij u 

over hoe onze school met de aangescherpte maatregelen omgaat. De maatregelen gelden in ieder 

geval tot en met 31 maart. Mocht de overheid met nieuwe maatregelen komen, dan informeren we u 

daarover. 

 

Wel/niet naar school? 

Wij vragen leerlingen met gezondheidsklachten om thuis te blijven. U kunt daarbij de volgende 

richtlijn aanhouden: 

 

Geen gezondheidsklachten 

=> gewoon naar school 

(Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een 

uitzondering worden gemaakt.) 

 

Milde gezondheidsklachten (Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38°) 

=> thuisblijven totdat de gezondheidsklachten over zijn 

=> beperk (sociale) contacten 

=> huisarts of GGD bellen is niet nodig 

=> ziekmelden volgens de normale procedure 

 

Ernstige gezondheidsklachten (hoesten, benauwdheid en koorts boven 38°)  

=> thuisblijven 

=> contact opnemen met de huisarts of de GGD 

=> ziekmelden volgens de normale procedure 

 

Evenementen en bijeenkomsten 

Alle evenementen/(onderwijs)bijeenkomsten van meer dan 100 personen van onze school gaan in 

ieder geval tot 31 maart niet door.  

 

Pauze  

We blijven op school extra aandacht besteden aan hygiëne. Om de leerlingen niet te veel samen in 

één ruimte te houden, hebben wij besloten om tijdens pauzemomenten alle lespleinen open te 

stellen.  

 



Reizen en excursies 

Tot 25 april 2020 geldt dat alle buitenlandse en binnenlandse reizen/excursies worden geannuleerd of 

uitgesteld. Ook kunnen we geen bezoek uit het buitenland (leerlingen en/of relaties) ontvangen.  

 

Vragen? 

Kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor onze school op: 

www.landstedegroep.nl/coronavirus 

 

Tot slot 

We proberen in deze situatie met elkaar onze onderwijsactiviteiten op een zo goed mogelijke wijze uit 

te oefenen. We vertrouwen op uw begrip voor de genomen besluiten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rebecca Baars-Soppe  

Directeur a.i.  
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