Onderwerp: Stappenplan hoe omgaan bij een (verdenking op) besmetting
Brielle, 17 juni 2020
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Enkele weken geleden is onze school weer volledig open gegaan. Wij horen dat er veel blijdschap is
over het weerzien met de kinderen nu de klassen weer compleet zijn. Ook is het fijn om te
vernemen, hoe goed de kinderen omgaan met de bijzondere (hygiëne)maatregelen in de school.
Iedereen doet zijn best om regelmatig handen te wassen, 1,5m afstand te houden van de
medewerkers en te niezen in zijn of haar elleboog. De leerlingen verdienen hiervoor een
compliment!
Daarbij is onze huidige realiteit nog niet zo normaal. Op meerdere scholen binnen ons bestuur
konden kinderen niet naar school, omdat de leerkracht vanwege verkoudheidsklachten niet naar
school kon komen en er geen vervanging was. Ook zijn er kinderen die zelf niet naar school gaan
vanwege ziekte of ongerustheid van ouders. Hoewel we er samen met u en de kinderen alles aan
doen om besmetting te voorkomen, moeten we ons tegelijkertijd realiseren, dat we in een nieuwe
fase zijn gekomen.
Stappenplan hoe omgaan bij een (verdenking op) besmetting
Zo heeft één van onze scholen te maken gekregen met een besmetting. Hoe vervelend dat ook is,
hier kunnen alle scholen mee te maken gaan krijgen. Daarom hebben we als bestuur, samen met ons
directieteam en de GGD Rotterdam-Rijnmond, een algemeen stappenplan opgesteld. Hierin staat
beschreven hoe we omgaan met een (verdenking op) besmetting.
Stappenplan bij een (verdenking op) besmetting
In overleg met de GGD hebben we de onderstaande stappen opgesteld:
1. Wanneer een medewerker of uw kind corona gerelateerde klachten heeft, blijft hij of zij
thuis conform de maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM.
2. Als u uw kind thuis houdt met corona gerelateerde klachten, kunt u eventueel telefonisch
contact opnemen met de huisarts om te overleggen over de gezondheid van uw kind. Ook
kunt u zelf besluiten uw kind te laten testen. Voor aanvullende informatie en het afnemen
van een test, gaat u naar de website van de GGD: www.ggdrotterdamrijnmond.nl
Hierbij is het voor de monitoring van de GGD belangrijk de naam van de school door te
geven.
3. Op het moment dat er een test wordt afgenomen, willen we u vragen de directie van de
school hiervan op de hoogte te stellen. Hiermee houden we zicht op de situatie.
4. Blijf thuis totdat de testuitslag bekend is. Alle huisgenoten blijven ook thuis als diegene die
wordt getest koorts en/of benauwdheid heeft.
5. Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en
contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft

gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding
tegen te gaan. Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 14 dagen na het laatste
contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het
laatste contact nog ziek kunnen worden. Hierbij wordt er ook gekeken of er aanvullende
maatregelen nodig zijn op de school. De GGD neemt hierover contact op met de school.
6. De school informeert ouders van de betreffende groep(en) die contact hebben gehad met
de patiënt. Zij ontvangen een brief met daarin aanvullende informatie. Omdat hun kind tot
en met 14 dagen na het laatste contact nog ziek kan worden, moeten zij deze periode de
gezondheid van hun kind goed in de gaten houden. Als hun kinderen geen klachten hebben,
kunnen zij gewoon naar school komen.
7. Omdat situaties zich snel kunnen ontwikkelen, zal de GGD de school in deze 14 dagen actief
monitoren. Dit houdt onder andere in, dat er regelmatig contact is met de directie van de
school.
8. Zodra er sprake is van aanvullende maatregelen die voor de gehele school gelden, worden
alle ouders via de directeur hiervan op de hoogte gebracht.
Samen met de schoolteams stellen we alles in het werk om de maatregelen van de Rijksoverheid
(RIVM, PO-Raad en GGD-Rotterdam Rijnmond) zo goed mogelijk op te volgen. In de bijlage sturen wij
u voor de volledigheid een poster toe met daarop een overzicht van alle maatregelen. Mocht u door
persoonlijke omstandigheden desondanks zorgen of twijfels hebben of u uw kind naar school kunt
laten gaan, neemt u dan contact op met de schooldirectie.
Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft met ziekte van naasten,
beterschap en een spoedig herstel. Zorg goed voor uzelf en elkaar. Alleen samen krijgen wij het
coronavirus onder controle.
Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirectie
Ingrid van Doesburg, Henk de Kock, en Harry Timmermans
Bestuurders

