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Onderwerp: Covid-19 besmetting  
 
Beste ouders/verzorgers, 
Een van onze medewerkers heeft ons gisteren laten weten positief getest te zijn op het COVID-19 virus. 
Gelukkig heeft onze collega tot nu toe milde klachten. Vanuit privacyoverwegingen noemen wij de naam van 
deze medewerker niet in deze mail.  
 
De betreffende medewerker heeft volgens de richtlijnen gehandeld en is direct thuis gebleven. Daarom is er 
weinig kans op besmetting van andere medewerkers, ouders en leerlingen. Het onderwijs op school kan dus 
gewoon doorgaan. De betrokken medewerker blijft thuis in isolatie totdat er 24 uur geen klachten meer zijn.  
De ouders/verzorgers van de groep van de leerkracht die de besmetting heeft opgelopen ontvangen een 
specifieke brief van de GGD met nadere informatie. Uitgangspunt van de inhoud van die brief is dat ook de 
kinderen van de betreffende groep gewoon naar school mogen komen, mits zij geen coronagerelateerde 
klachten hebben. 
 
Volgens de GGD is de kans dat een kind het virus krijgt klein. Daarnaast benadrukken zij dat de kans dat een 
kind het virus overbrengt, nog kleiner is. 
Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, is het heel belangrijk om de basismaatregelen van het RIVM 
te blijven opvolgen. Voor kinderen geldt: vaak handen wassen, hoesten in de elleboog, geen handen schudden 
en niet aan het gezicht zitten. Voor ouders, jongeren (vanaf 13 jaar) en medewerkers geldt aanvullend: 
onderling 1,5 meter afstand houden.  
 
De richtlijnen voor de leerlingen zijn: 
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt: 
• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende 
hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest 
te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het 
kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.  
 
• Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan 
incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest 
te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.  
 
• Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.  
 
• Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg het 
kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.  
 
Op school volgen wij voor medewerkers uiteraard ook de opgestelde richtlijnen van het RIVM. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn kunt u altijd telefonisch 
contact opnemen met ondergetekende via 026-3118974 of een mail sturen naar directie@ikc-debrug.nl 
Hartelijke groet, mede namens het team, 
 
Stefan de Jonge 
Directeur IKC De Brug 


