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

Groningen, 11 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorgers,
Wij willen u graag een update geven over de genomen maatregelen op de school van uw
kind(eren). Naast deze maatregelen, blijven wij de richtlijnen van de RIVM hanteren.
De richtlijnen die wij al volgen:
Onderstaande 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
Extra genomen maatregelen:
•
•

Vanaf heden begroeten wij elkaar niet meer met een handdruk. Dit is lastig, want het geven
van een hand zit op veel scholen ingeweven in de schoolgebruiken
Er wordt kritisch gekeken naar de geplande buitenschoolse activiteiten. Buitenschoolse
activiteiten die buiten de drie noordelijke provincies vallen, gaan niet door. De activiteiten die
binnen de drie noordelijke provincies liggen, die wel of niet doorgaan, worden met de
bestuurder besproken.

Hoe te handelen in geval van ziekte?
Als uw kind verkouden is of longklachten heeft, hoeft u zich niet direct zorgen te maken dat dit het
nieuwe coronavirus betreft. De kans is veel groter dat het gewoon om griep of een ander
verkoudheidsvirus gaat. Als uw kind ziek is, handel dan zoals u altijd doet.
Is echter één van de hieronder beschreven situaties van toepassing op uw kind, dan verzoeken we
u telefonisch contact op te nemen met de school en de huisarts:
•
De leerling is afgelopen twee weken in een land/regio* geweest met wijdverspreide
verspreiding van het Coronavirus EN koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten of
kortademigheid)
•
De leerling heeft de afgelopen twee weken contact gehad met een patiënt met het
coronavirus EN koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
* China, Singapore, Zuid-Korea, Iran en Noord-Italië
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Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten, leerlingen die niet ziek zijn kunnen gewoon
naar school. Zonder advies van de GGD of besluit van lokale autoriteiten om een school te sluiten,
zal er gewoon onderwijs worden verzorgd. Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten,
geldt de Leerplichtwet. Het is niet toegestaan thuis te blijven, mits uw kind bijzondere
gezondheidsrisico’s loopt.
Voor de meest actuele informatie over het virus verzoeken wij u de website van de RIVM
(www.rivm.nl) te raadplegen. Hierop vindt u dagelijks nieuwe informatie.
De door VCOG genomen adviezen zijn genomen in samenspraak met Openbaar Onderwijs
Groningen, CSG en SKSG. Wij hebben besloten om hierin gezamenlijk op te trekken. De meeste
scholen in de gemeente Groningen volgen deze lijn.
Met vriendelijke groet,

Erik Vredeveld
Bestuurder VCOG
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