
   

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Oldenzaal, 23 augustus 2020 
 

Betreft: besmetting coronavirus COVID-19 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),  

 

De GGD heeft bij een leerling van onze locatie aan de Lyceumstraat een besmetting met het 

coronavirus COVID-19 vastgesteld. Dit betekent dat er maatregelen zijn genomen. Daarover 

vertellen wij u meer in deze brief.  

 

Wat gebeurt er nu? 

Op het moment dat een besmetting wordt geconstateerd, gelden de richtlijnen en protocollen van 

de deskundigen van de GGD. We laten ons in al onze besluiten en vervolgstappen leiden door hen. 

Zij zijn deskundigen en weten wat goed is om te doen en wat juist niet. Wat we nu in elk geval 

kunnen melden is het volgende: 

 

1. De schoolactiviteiten gaan door. Leerlingen vallen onder de leerplicht en moeten dus naar 

school, tenzij ze gezondheidsklachten hebben. Zie verder de richtlijnen van het RIVM. 

2. De besmette leerling blijft 10 dagen thuis in quarantaine. 

3. De GGD heeft een ‘contactonderzoek’ uitgevoerd om uit te zoeken met wie de besmette 

persoon in contact is geweest. 

4. De GGD bepaalt of en welke personen verder onderzocht gaan worden. Zij hebben hierover 

bericht ontvangen van de GGD en verblijven nu in thuisquarantaine. 

5. Wie geen bericht heeft gekregen van de GGD mag gewoon naar school. 

6. De GGD bepaalt of en welke maatregelen verder nodig zijn. Indien nodig, hoort u van ons. 

7. In verband met privacywetgeving kunnen wij geen mededelingen doen over persoonlijke 

gegevens en omstandigheden van de besmette persoon. 

 

Kan mijn kind naar school? 

Ja, leerlingen die niet ziek zijn moeten gewoon naar school. Voor leerlingen met bijzondere 

gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen 

waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de 

Leerplichtwet. 

 

Bij welke klachten moet je thuisblijven? 

Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. 

Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak 

(zonder neusverstopping). Lees meer over de symptomen op De ziekte COVID-19. 

 

Ziek melden 

Bij gezondheidsklachten zoals hiervoor beschreven geldt dat leerlingen en medewerkers 

thuisblijven. Leerlingen worden door een ouder/verzorger ziekgemeld. Dat kan telefonisch tussen 

8.00 en 8.30 uur bij de receptie van school. 
 

  

http://www.ggd.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.ggd.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte


 

 

Veiligheid en gezondheid voorop   

Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden de aanwijzingen van het RIVM. Zij moeten 

thuisblijven als zij zelf of een huisgenoot tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoren, of als er een 

huisgenoot is bij wie het coronavirus is vastgesteld. Iedereen met klachten kan zich 

laten testen op het coronavirus. Als u vanwege gezondheidsklachten twijfelt of uw kind naar 

school kan gaan, respecteren wij dat. Neem dan telefonisch contact op met de schoollocatie van uw 

zoon of dochter.  

 

We doen een beroep op u  

Zodra er iets verandert in de maatregelen stellen we iedereen daarvan op de hoogte via e-mail. 

Verder vragen we om ook thuis extra aandacht te schenken aan handen wassen en andere 

persoonlijke hygiëne. Vertel dat uw kind een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van de 

risicogroep door voldoende afstand te houden van docenten. We moeten het samen 

doen: met alle medewerkers, alle leerlingen en met u!  

 

Meer informatie en vragen  

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u door naar 

de website van het RIVM. Heeft u vragen over de test en quarantaine, kijk dan op de website van 

de GGD. Wilt u meer weten over de maatregelen en/of afspraken op onze school, dan kunt u 

terecht op onze website.   

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.twentscarmelcollege.nl/contact/
https://www.twentscarmelcollege.nl/contact/
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.rivm.nl/hygiene
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
http://www.ggd.nl/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/

