Aan: Ouders, verzorgers en collega’s van alle Initia-scholen
Betreft: Informatie over het Corona-virus en de wijze waarop Initia-scholen hiermee omgaan

Dongen, 8 maart 2020.

Geachte ouder/ verzorger/collega,

Sinds vrijdag 6 maart 18.00 uur adviseert het RIVM inwoners van de provincie NoordBrabant, bij verkoudheid, hoesten of koorts, hun sociale contacten te beperken.
Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Eén dag
(24 uur) nadat de klachten over zijn kan het normale leven weer worden opgepakt. Scholen
zijn gewoon open. Als kinderen geen klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts
kunnen ze gewoon naar school. Dat geldt ook voor medewerkers.
Daarnaast dienen leerlingen of medewerkers die geen van bovenstaande klachten vertonen,
maar waarvan naaste gezinsleden zijn besmet of in de testfase zitten, uit voorzorg thuis te
blijven. Informeer, wanneer dit speelt, altijd een leidinggevende van de school. De school zal
vervolgens kijken naar mogelijkheden van schoolopdrachten voor leerlingen en thuiswerk
voor medewerkers.
Om de mogelijke verspreiding in de provincie in kaart te brengen, is het RIVM zaterdag 7
maart een steekproefonderzoek naar COVID-19 gestart.
Op de website van de Rijksoverheid worden de meest gestelde vragen en antwoorden
steeds geactualiseerd (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant).
Wij houden ons, in goed contact met GGD West-Brabant, aan de richtlijn van de RIVM
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overde-situatie-in-noord-brabant).
In deze brief zijn ook de meest voorkomende recente vragen en antwoorden m.b.t. scholen
weergegeven.

Moeten scholen in Noord-Brabant hun deuren sluiten ?
Het is niet nodig scholen te sluiten. Kinderen en collega’s die geen klachten hebben kunnen
gewoon naar school. Is wel sprake van (een combinatie van) klachten dan dien je thuis te
blijven.
Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat meerdere collega’s gelijktijdig afwezig zijn. Zoals
bekend zijn vervangers slechts in zeer beperkte mate beschikbaar. Wij zullen de gevolgen
voor kinderen en ouders trachten zoveel mogelijk te beperken. Met name de eerste dag dat
een groepsleerkracht uitvalt zullen we proberen de groep op te vangen.
Langer dan de eerste dag kan opvang sowieso niet gegarandeerd worden helaas. De school
zal u in voorkomende gevallen uiteraard zo spoedig mogelijk informeren. Hoewel wij ons
realiseren dat dit mogelijk grote gevolgen voor u heeft, rekenen wij op uw begrip.
Hoe lang moet een kind/ leerkracht haar/zijn sociale contacten beperken ?
Een dag (24 uur) nadat de klachten over zijn, kan het normale leven weer worden opgepakt.
Welke maatregelen nemen wij ?
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Op dit moment zijn er geen specifieke
maatregelen nodig op school, ander dan extra aandacht voor (persoonlijke) hygiëne.
Hoe lang duren deze maatregelen ?
Het RIVM doet onderzoek naar de besmettingshaarden van de patiënten die in beeld zijn. Er
is bekend gemaakt dat men in de loop van dinsdag de adviezen mogelijk bijstelt. Zonder
nader bericht blijft het huidige advies gehandhaafd.
Vragen?
Meer informatie over het coronavirus is beschikbaar op de website van de GGD en op
de website van het RIVM. Zit uw vraag hier niet tussen? Bel dan met het RIVM 0800-1351 of
de GGD: 0900-364 64 64.

Met vriendelijke groet,
A van Beurden, mede namens de directieleden van Stichting Initia.
Directeur-Bestuurder

