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Gouda, 15 september 2020
Onderwerp: protocol bij besmetting met het coronavirus
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Inmiddels zijn we ruim twee weken aan het werk. Fijn dat er weer gewoon lesgegeven kan worden. Het
coronavirus is echter niet weg. Daarom blijven we alert en nemen we voorzorgsmaatregelen om verspreiding
te voorkomen.
Zo hebben we een protocol opgesteld waarin beschreven is hoe de school moet handelen als er
personeelsleden of leerlingen besmet raken met het coronavirus. Het protocol bestaat uit de volgende
stappen:
1. De directeur van de sector/locatie waar het personeelslid of de leerling die ziek is toe behoort, neemt
contact op met de GGD om de besmetting te melden.
2. De klassen die veel contact gehad hebben met de persoon die corona heeft, worden door de afdelingsleider
op de hoogte gebracht.
3. De ouders worden per brief geïnformeerd.
Ouders en leerlingen hoeven op dat moment niks te doen, behalve de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in
acht te nemen:
• Anderhalve meter afstand tot personeelsleden houden.
• Handen wassen/ontsmetten bij binnenkomst van de school.
• Thuisblijven bij (lichte) verkoudheidsklachten; thuisblijven als één van de gezinsleden koorts heeft of
benauwd is. Dit geldt ook als de corona gerelateerde klachten aanhouden na een negatieve testuitslag.
De lessen gaan gewoon door, waarbij de leraar vanuit huis lesgeeft en een surveillant in het lokaal aanwezig is.
Leerlingen en leraren die geen klachten hebben, kunnen gewoon naar school komen.
Bij elke besmetting doet de GGD bron- en contactonderzoek. Het kan zijn dat uw kind daarvoor door de GGD
benaderd wordt, met het advies om zich te laten testen of in quarantaine te gaan. Dan kan hij/zij even niet
naar school. In overleg met de mentor wordt bezien hoe het schoolwerk toch doorgang kan vinden.
Ook personeelsleden kunnen het advies krijgen zich te laten testen of in quarantaine te gaan. De lessen gaan
dan gewoon door volgens het normale rooster.
Ten slotte herinneren wij u aan de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen:
De maatregelen van het RIVM zijn voor ons leidend:
• Iedereen houdt anderhalve meter afstand tot elkaar.
• Handen wassen/ontsmetten bij binnenkomst van de school.
• Docenten maken hun eigen tafel (werkplek en gereedschappen) schoon, bij binnenkomst én bij het verlaten
van het lokaal.
• Voor iedereen geldt: blijf thuis bij (lichte) verkoudheidsklachten. blijf thuis als een van de gezinsleden koorts
heeft of benauwd is.

Wij dachten er goed aan te doen om u hiervan op de hoogte te brengen.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker

