Aan: Ouders/verzorgers scholen SKOWF
Datum: 13 maart 2020
Betreft: Coronavirus (Covid-19)
Beste ouder(s) / verzorger(s),
De ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus gaan snel. Het aantal besmettingen in Nederland
neemt toe. Het RIVM heeft gisterenmiddag laten weten dat zij aanvullende maatregelen adviseren t/m 31
maart 2020. Met deze brief willen wij u informeren hoe we op de scholen van SKOWF omgaan met het
Coronavirus.
Veiligheid en gezondheid staan vanzelfsprekend voor u en ons voorop daarin hebben wij een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierbij volgen we de richtlijnen vanuit onze overheid en
RIVM.
● Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd
sociale contacten. In geval van ( verergerde) klachten is het advies om telefonisch contact op te
nemen met de huisarts. De huisarts zal dan overleggen met de GGD.
● Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor
publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Deze
maatregel geldt ook voor bijeenkomsten die worden georganiseerd op scholen.
Informeer a.u.b. direct de school als er gezinsleden positief getest zijn op het Coronavirus en/of er
binnen het gezin noodzakelijke quarantaine maatregelen getroffen zijn.
Hygiënische maatregelen voor op school
Coronavirussen veroorzaken luchtweginfecties. Soms zijn er ook maagdarmklachten. Een
goede hand-hoesthygiëne is van belang om virusinfecties, zoals Corona, te voorkomen. Onder
goede handhygiëne wordt verstaan: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de
binnenkant van de elleboog en papieren zakdoeken gebruiken.
Advies voor de scholen:
● Schud geen handen. Dit om, ondanks goede hygiëne, het risico te beperken.
● Neem als leerkracht de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te
voorkomen. Zorg dat zowel de kinderen als leerkrachten regelmatig de handen wassen met water en
zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
Advies ten aanzien van het sluiten van scholen of het uitvallen van lesdagen
Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven
vooralsnog open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal.

________________________________________________________________
Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Kerkstraat 79, 1687 AM Wognum - e: info@skowestfriesland.nl - t: 0229 544 810 - www.skowestfriesland.nl

Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de
maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn.
Gelet op de actuele ontwikkelingen is er een grote kans dat, door uitval van medewerkers van de
school, mogelijke lesdagen uit zullen vallen. Wij vragen u om uw begrip en verzoeken u te
anticiperen op die mogelijkheid. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit te voorkomen en er
zorg voor te dragen dat het onderwijs zoveel als mogelijk gecontinueerd wordt.
We adviseren iedereen om de actuele ontwikkelingen te blijven volgen via het RIVM en de GGD
(via de onderstaande links). Daar waar nodig zullen wij u blijven informeren.

Vriendelijke groet,
Leo Wijker, CvB SKOWF

Actuele informatie
In algemene zin volgen onze scholen nauwgezet de richtlijnen zoals deze worden opgesteld door de
lokale GGD en het RIVM. Dit is van belang omdat de actualiteit dagelijks wijzigt.
Actuele informatie RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Actuele informatie GGD Noord Holland Noord:
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/infectieziekten/coronavirus.aspx
Daarnaast heeft de Rijksoverheid speciaal voor scholen veelgestelde vragen over het coronavirus
opgesteld. Je kunt dit terugvinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirusen-het-onderwijs-en-kinderopvang
Het landelijk Corona-informatienummer: 0800-1351. Dit nummer is elke dag bereikbaar van 08.00 uur
tot 20.00 uur.
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