
 

’s-Gravenzande, 7 december 2020 
 
Onderwerp: coronavirus vastgesteld  
  
Beste ouder/verzorger,  
  
Bij een van onze leerlingen is het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. De leerling ervaart lichte 
klachten en maakt het naar omstandigheden goed. Het betreft een leerling uit klas 3C.  

 

De leerling is bij het ontstaan van de eerste klachten thuis gebleven. Op maandag 7 december kregen 

wij als school de mededeling dat deze leerling positief is getest op COVID-19.  

 

Omdat de leerling en ouders snel en goed hebben gehandeld is verdere actie vooralsnog niet nodig. 

Wij staan nog in contact met de GGD, mocht hieruit nog ander aanvullend advies komen, bijvoorbeeld 

het thuis houden van een klas en het online aanbieden van de lessen, houden wij u direct op de 

hoogte.  

 

De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Mocht uw zoon/dochter in nauw contact zijn geweest 

binnen onze school met de positief geteste leerling kunt u van de GGD hierover een melding 

ontvangen en kan quarantaine worden geadviseerd. Heeft u op voorhand al vragen staat het u vrij om 

zelf contact op te nemen met de GGD. 

 

We handelen als school in lijn met de adviezen van het RIVM voor mensen die in contact zijn geweest 

met een besmet persoon. De ouders van al onze leerlingen informeren wij vandaag met behulp van 

deze brief.   

Omdat uw kind tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, 
moet u deze periode de gezondheid van uw kind goed in de gaten houden. Uw kind kan klachten 
krijgen die passen bij COVID-19, zoals: 

 verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
 (licht) hoesten 
 plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 
 kortademigheid/benauwdheid 
 verhoging óf koorts boven de 38 graden 

   
 
Wat betekent dit voor u?  
We handelen als school in lijn met de adviezen van het RIVM en de GGD voor mensen die in contact 
zijn geweest met een besmet persoon. Voor u betekent dit het volgende:  
 

 Heeft uw kind geen klachten én heeft géén van de gezinsleden koorts, dan kan het naar 
school komen.  



 

 Heeft uw kind (lichte) klachten (zie bovenstaande opsomming), houd uw kind dan thuis. Laat 
het uitzieken en zorg dat hij/zij geen anderen besmet. Laat ons dit weten via een telefonisch 
afmelding. Neem tevens contact op met de huisarts of GGD als dat nodig is, wordt uw kind getest 
op COVID-19. 
 Heeft één van de gezinsleden koorts, houd ook dan uw kind thuis.   

  
Leerlingen die op school (lichte) klachten vertonen, worden naar huis gestuurd. De school neemt in 
dit geval contact met u op. Mocht uw kind niet direct op eigen gelegenheid naar huis kunnen, dan is 
op school een aparte ruimte beschikbaar om te wachten tot hij/zij kan worden opgehaald.   
 
Hygiëne  
We vragen extra alertheid van iedereen op de naleving van de instructies omtrent hygiëne:  
 Was regelmatig de handen 
 Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog  
 Gebruik papieren zakdoekjes die direct daarna weggegooid worden  
 Schud geen handen  
  
  
Actuele informatie op onze website  
Via onze website (onder het kopje onze school – veel gestelde vragen m.b.t. Corona) houden wij u op 
de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Ook informeren we u per e-mail als er gewijzigde 
omstandigheden zijn. Houd deze daarom goed in de gaten.   
 
Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met de administratie van onze 
school, dagelijks bereikbaar onder schooltijden. Zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon 
voor uw vraag. Ook kunt u een e-mail sturen naar sweelincklaan@isw.info.   
 
Met vriendelijke groet,  

 

Anko Goudswaard 

Directeur 
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