
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

 

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te 

gaan. Wat moeten ouders weten? In deze brief informeren we u over de aanpak op alle scholen van 

Openbaar Onderwijs Groningen.  

Bezorgdheid 

Bij verkoudheid of longklachten in Nederland, hoeven we ons meestal geen zorgen te maken dat dit het 

nieuwe coronavirus betreft. De kans is veel groter dat het om griep of een verkoudheidsvirus gaat.  

We begrijpen dat de internationale berichten ouders bezorgd kunnen maken. De gezondheid van onze 

leerlingen nemen we zeer serieus. Daarom werken we nauw samen met de GGD Groningen en volgen we 

het RIVM in onze aanpak. 

Verspreiding voorkomen 
Het RIVM geeft het volgende advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 

 Was de handen regelmatig; 

 Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; 

 Gebruik papieren zakdoekjes. 

 

Op al onze scholen zijn we alert op de hygiëne en zorgen we voor extra sanitaire middelen. 

   

(School)reizen 

We ondernemen geen schoolreizen naar de landen* waar een wijde verspreiding van het virus geldt. Op 

de plekken in Nederland waar Corona is vastgesteld zijn we terughoudend met excursies. Communicatie 

hierover gebeurt vanuit de schoolleiding. Gaat uw zoon/dochter binnenkort alleen of samen met u op reis 

naar een land* waar het coronavirus heerst? 
 

 Zorg dat u vooraf op de hoogte bent van de coronasituatie in het land waar u en/of uw 

zoon/dochter doorheen of naartoe reist. 

 Volg tijdens de reis het nieuws en volg eventuele instructies van de lokale overheden op. 

Contact met huisarts en school 

In de volgende situaties vragen we ouders om contact op te nemen met de huisarts en school: 
 

 Als een leerling de afgelopen twee weken in een land* geweest is met wijde verspreiding van 

het coronavirus en er in het gezin koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) zijn; 

 Of als een leerling de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een coronapatiënt en last 

heeft van koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). 

 
 

* China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapore, Zuid-Korea, Iran en Italië. Houd de informatie van het RIVM in de 

gaten voor de ontwikkelingen. 
  

Aan alle ouders van leerlingen van  

Openbaar Onderwijs Groningen 

28 februari 2020   

Voorzorgsmaatregelen coronavirus   

ID   

1/2 



 

2/2 

Vervolg en informatie 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak wanneer het coronavirus zich verspreidt naar het noorden van 

Nederland. U kunt de websites van het RIVM, de GGD Groningen en Openbaar Onderwijs Groningen 

gebruiken om op de hoogte te blijven. 

 

Met deze brief willen wij u laten weten dat de situatie onze aandacht heeft. Bij belangrijke ontwikkelingen 

ontvangt u nogmaals bericht. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

  
 

 

De heer Theo Douma 

Voorzitter College van Bestuur          

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://ggd.groningen.nl/
https://openbaaronderwijsgroningen.nl/actueel/nieuws/detail.html?id=21658

