
 
 

Zwolle, 12 maart 2020 

 

Onderwerp: landelijke persconferentie en consequenties school 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanmiddag heeft de minister-president een persconferentie gegeven waarin hij een nieuw pakket 

maatregelen heeft afgekondigd voor het hele land over het coronavirus. Op de volgende website 

worden de hoofdpunten van het kabinet weergegeven.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-

coronavirus-in-nederland 

 

Hieronder geven aan wat dit voor onze school voor een aantal punten betekent. Daarbij realiseren we 

ons dat dit een momentopname is. De maatregelen, die tot 31 maart voor het hele land gelden, zijn 

onder andere:  

 

 Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang 

blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder 

internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste 

risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen 

groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die 

verkouden zijn, moeten thuis blijven.  

 

 Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 

Mijd sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.  

 

Geldt dit voor uw zoon/dochter, meld uw kind dan via de reguliere weg af. In Magister staan 

planners en lesmateriaal. We verwachten dat leerlingen met lichte klachten thuis het schoolwerk 

oppakken. We vertrouwen op uw medewerking in deze.   

 

 Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook 

publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

  

Deze maatregel geldt ook voor scholen. We hanteren voor grotere evenementen, vergaderingen 

en bijeenkomsten (met minder dan 100 deelnemers) het uitgangspunt dat we ons beperken tot die 

samenkomsten die strikt noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het onderwijs. 

Schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de mentorcontactavond 3H, 3A en 4A, gaan dus gewoon 

door. Vanzelfsprekend informeren we u als er activiteiten op school niet doorgaan of verschoven 

moeten worden.  

 

We willen u alvast bedanken voor uw medewerking, alertheid en begrip in deze lastige situatie. 

Wij gaan er vanuit dat we u op dit moment voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog 
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een dringende vraag hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van de vier 

schoolleiders. 

 

Een vriendelijke groet, 

 

Mevr. L. Tromp 

Dhr. L. Dikken 

Dhr. H. Veldink 

Mevr. H. Kromdijk  

 

 

 


