
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 29 september 2020 

 

 

Betreft: coronacrisis 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Door middel van deze brief informeren we u graag over de situatie rond de coronacrisis in relatie tot de school. We 

leven, studeren en werken in een vreemde tijd. Dat is gisterenavond nogmaals duidelijk geworden tijdens de 

persconferentie van de overheid.  

 

Inmiddels hebben we twaalf leerlingen die positief getest zijn op COVID-19. Gelukkig maken deze leerlingen het 

naar omstandigheden goed. Een deel van deze leerlingen is alweer terug op school na een periode van 

thuisquarantaine, of kan de komende dagen weer naar school. Zoals eerder gecommuniceerd zullen we de ouders, 

verzorgers van een klas of leerlaag informeren waarin een leerling zit die positief getest is.  

In de afgelopen weken merkten we dat gemiddeld 15 procent van de leerlingen dagelijks thuis blijft. Dat is de groep 

leerlingen die (milde) klachten heeft en uit voorzorg een test aan heeft gevraagd.  

 

We proberen het online onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Zoals eerder benoemd in de nieuwsbrief vergt 

het lesgeven online en fysiek aan een groep leerlingen veel van de docent. Daarnaast zijn we afhankelijk van de 

techniek en de medewerking van de leerlingen. We hebben zeker aandacht voor de kwaliteit van deze lessen, maar 

optimaal werkt het nog niet in alle gevallen. We vragen daarvoor begrip.  

 

Gisteren aan het einde van de middag bereikte ons het bericht dat er een collega positief getest is op het 

coronavirus. Deze collega zit sinds vorige week dinsdag thuis en heeft geen contact gehad met leerlingen tot het 

moment dat zij klachten heeft gekregen. Het bron- en contactonderzoek is uitgevoerd. Na overleg met de GGD 

blijkt dat aanvullende maatregelen voor leerlingen niet nodig zijn. Wij zullen de ouders, verzorgers betreffende 

klassen waaraan de collega lesgeeft vandaag nader informeren.  

Het is de eerste keer dat zich deze situatie voordoet op onze school, maar we sluiten niet uit dat we de komende 

periode te maken krijgen met meer positieve uitslagen gezien de huidige landelijke en regionale ontwikkelingen.  

 

Aan alle de ouder(s), verzorger(s) 



 

Onrust of paniek is zeker niet nodig. Belangrijk is vooral dat alle betrokkenen binnen de school, dus zowel leerlingen 

als personeel, de richtlijnen in acht blijven nemen. Hoewel het soms lastig is, blijft de 1,5 meterregel tussen 

leerlingen en personeel van cruciaal belang. We blijven ook sturen op goede hygiëne. Daarnaast doe ik nogmaals 

de oproep om uw zoon, dochter niet naar school te sturen bij (milde) klachten. Het blijft raadzaam om uw zoon, 

dochter thuis te houden bij klachten en in dit geval een test aan te vragen voor uw zoon, dochter. Alleen op die 

wijze kunnen we verspreiding van het virus voorkomen en krijgen we de situatie in ons land verder onder controle. 

 

Ik reken erop u voldoende geïnformeerd te hebben. Neemt u bij vragen of opmerkingen gerust contact op met de 

mentor, coördinator of afdelingsleider van uw zoon, dochter. En fijn blijft: zonder klachten kan uw zoon, dochter 

gerust naar school komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R. van de Westerlo 

Directeur 


