
 

 

 

Brief aan ouder(s)/verzorger(s) en collega’s i.v.m. het cornonavirus 

 

 

Rossum, 08 maart 2020 

 

 

 

Best ouder(s)/verzorger(s), beste collega’s,  

 

 

In de afgelopen periode hebben wij u vanuit Stroomm geïnformeerd over de genomen hygiëne-

maatregelen en dringende adviezen van het RIVM en de GGD met betrekking tot het 

coronavirus. Stroomm zal deze richtlijnen blijven volgen en draagt zo bij aan het tegengaan van 

de verspreiding van dit virus.  

 

We zijn nu bijna een week verder na de eerste besmetting van het coronavirus in Nederland. 

Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een nieuwe aanwijzing voor de inwoners van Noord-Brabant 

gecommuniceerd en adviseert zij inwoners van Noord-Brabant om bij  

 verkoudheid,  

 hoesten  

 of koorts 

de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven. Bij Stroomm stellen wij 

dat dit in principe nu even geldt voor alle scholen van Stroomm. 

  

De verwachting is dat de uitslag van het onderzoek dat nu uitgevoerd wordt, in de loop van 

komende week bekend wordt. Daarom doen we een beroep op uw verantwoordelijkheid als 

ouder(s)/verzorger(s) en als collega om er samen voor te zorgen dat we de risico’s op 

besmetting op de scholen zo klein mogelijk maken.  

 

Concreet: 

Indien uw kind last heeft van één van de hierboven genoemde klachten verzoeken wij u, in lijn 

met het advies van de RIVM, uw kind niet naar school te laten gaan. Dit verzoek doen wij ook 

aan de ouder(s)/verzorger(s) van de Stroomm-scholen in Gelderland.  

 

Tevens vragen we aan u als ouder(s)/verzorger(s) als u deze klachten zelf heeft, ook niet op 

school te verschijnen.  



Wij vragen tevens aan onze collega’s van Stroomm als zij deze verschijnselen hebben, niet 

op school te verschijnen en in overleg te treden met de directie van hun school. 

Hiermee proberen we samen te voorkomen dat een groot deel van onze medewerkers en/of 

leerlingen ziek wordt. Ook proberen we zo het onderwijs te waarborgen.  

 

Pas als de klachten 24 uur weg zijn, kunnen de leerlingen en leerkrachten weer naar school. Als 

de klachten aanhouden, moet u uw huisarts bellen.   

 

Het verzoek aan u doen we dus ook aan onze medewerkers van Stroomm. Dat betekent dat we 

niet kunnen voorzien hoeveel leerkrachten er de komende periode mogelijk uitvallen. We kiezen 

er niet voor om groepen kinderen samen te voegen tot grotere groepen. Dat vinden wij juist nu 

niet de gewenste situatie. Hierdoor kan het zijn dat we te maken krijgen met een verhoogde 

schooluitval wegens ziekmelding van collega’s en dat we kinderen naar huis moeten sturen.  

We gaan uiteraard ons uiterste best doen dit tot een minimum te beperken. 

 

Tevens vragen wij op voorhand uw begrip voor deze mogelijke consequenties waarbij voor ons 

en voor de school van uw kind, sprake is van overmacht. Omdat de situatie van school tot 

school kan verschillen, vragen wij u de berichtgeving vanuit de school van uw kind, nauwgezet 

te volgen.    

 

We hebben er alle vertrouwen in dat u hiervoor begrip heeft.  

 

Wij wensen de leerlingen en de leerkrachten die zich niet lekker voelen een voorspoedig 

herstel. Daarbij gaan wij ervan uit dat we weer snel terug kunnen naar normale 

omstandigheden. Mochten er veranderingen zijn, dan informeren wij u direct.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

drs. A.J.M. van den Hanenberg 

voorzitter College van Bestuur a.i. 

 

 


