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Aan de ouder(s)/verzorgers van de VCOG-scholen  
 

 
Groningen, 2 maart 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorgers,  
 
Nu het Coronavirus Nederland heeft bereikt, houdt dit de gemoederen flink bezig. Wij nemen de 
gezondheid van u, onze leerkrachten en leerlingen serieus en handelen daar naar. In deze brief 
informeren wij u over de richtlijnen die VCOG volgt. Dit zijn over het algemeen de richtlijnen die 
het RIVM hanteert.  
 
Wat kunnen we op dit moment gezamenlijk doen? 
De belangrijkste maatregelen die u kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen 
zijn relatief eenvoudig. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid 
kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen: 
• Was de handen regelmatig met water en zeep 
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes. 

Wij verzoeken u deze maatregelen met uw kind te bespreken. Ook wij houden ons hieraan en 
zorgen dat er voldoende zeep en papieren handdoeken aanwezig zijn. Hoe u handen op de juiste 
manier wast, kunt u lezen op de flyers die op de scholen aanwezig zijn. 

Worden scholen in Nederland nu gesloten? 
Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Kinderen die niet ziek zijn kunnen gewoon 
naar school. Alleen kinderen die terug zijn gekomen uit een gebied waar het Coronavirus heerst en 
nu verkoudheidsklachten of koorts hebben, moeten thuisblijven. Dit is om uit te zieken of om het 
risico uit te sluiten anderen te besmetten.  
 
Als uw kind ziek is, handel dan zoals u altijd doet en neem bij twijfel contact op met de GGD of uw 
huisarts. Mochten er zich ontwikkelingen in de omgeving van de school voordoen die 
risicoverhogend zijn voor de gezondheid van uw kind, dan nemen wij direct gepaste maatregelen 
en informeren u daar per omgaande over. 
 
De meest actuele informatie over het virus vindt u op de website van de RIVM (www.rivm.nl).  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Erik Vredeveld 
Bestuurder VCOG 

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
http://www.rivm.nl/

