
 
 

Corona-update 14 oktober 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

Het is een tijdje rustig geweest rondom corona-besmettingen op school. Helaas hebben 

we deze week te maken gehad met drie positief geteste collega’s. Uiteraard hebben we 

dit gemeld bij GGD en hem om advies gevraagd. Twee van de drie collega’s zaten 

vanwege een zieke partner al in quarantaine en hebben de besmetting zo goed als zeker 

niet op school opgelopen. Bij de derde collega is het niet met zekerheid vast te stellen 

waar de besmetting opgelopen is. De GGD heeft een contactonderzoek gestart. Als 

bijlage heb ik de brief van de GGD toegevoegd. Gelukkig gaat het met de betreffende 

collega’s naar omstandigheden goed. 

 

Regels t.a.v. leerlingen of medewerkers die klachten hebben 

Klachten passend bij COVID-19: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of 

smaak. 

 

 Leerlingen en medewerkers moeten thuisblijven bij klachten die kunnen passen bij 

corona of als een huisgenoot van hen koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last 

van benauwdheid heeft. 

 Als wij op school constateren dat een leerling mogelijk een van bovenstaande 

klachten heeft en toch op school is, dan sturen wij hem/ haar direct naar huis.  

 Mensen met klachten kunnen zich laten testen bij de GGD. 

 Indien er een negatieve testuitslag is, mag de medewerker/ leerling weer naar 

school, of wanneer de klachten volledig verdwenen zijn. Als een leerling of 

medewerker dringend verzocht is in quarantaine te gaan, moet de medewerker 

ook zonder klachten thuisblijven. 

 

Wij monitoren de ziekmeldingen en overleggen met de GGD als daar aanleiding voor is. 

Ook vragen wij de GGD regelmatig om advies. 

 

We merken dat er in het algemeen goed gehoor wordt gegeven aan bovenstaande 

oproep “met klachten, blijf je thuis”. Als een leerling met een negatieve uitslag weer 

terugkeert op school, verzoeken wij u vriendelijk de testuitslag (of een door uzelf 

getekende verklaring) mee te geven aan uw zoon of dochter. Dit om te voorkomen dat 

uw zoon/ dochter onterecht naar huis wordt gestuurd.  

 

Mondkapjes 

We volgen m.b.t. mondkapjes de richtlijnen van het RIVM en adviseren sinds 2 oktober 

jl. mondkapjes in situaties / op plekken waar het niet lukt om de anderhalve meter 

afstand tussen leerlingen en medewerkers te houden. Voor onze school is dat op gangen 

en in de aula. Bij de beroepsgerichte vakken wordt een mondkapje dringend geadviseerd 

voor specifieke lessituaties waar de 1,5 meter afstand tussen leerling en 

onderwijspersoneel niet te waarborgen is. 

Binnen Penta geldt vooralsnog geen verplichting voor het dragen van mondkapjes.  



 

Corona en ICT 

Op dit moment hebben alle leerlingen een laptop/ chromebook. Deze week hebben bijna 

alle docenten een laptop, waarmee ook vanuit huis les gegeven kan worden, tot hun 

beschikking. Na de vakantie willen we zo veel als mogelijk lessen streamen voor de 

thuiszitters.  

Op dinsdag 27 oktober is er voor docenten een studie-ochtend om te werken aan digitale 

vaardigheden die nodig zijn voor lesgeven op afstand. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de afdelingsleider van uw zoon of 

dochter.  

Voor de onderbouw BK is dit mevrouw C. Blok (c.blok@penta.nl); 

voor de bovenbouw BK is dit mevrouw D. van Dijk (d.vandijk@penta.nl);  

voor de Mavo en HavoTOP is dit meneer W.A.R. van der Stel (w.vanderstel@penta.nl). 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik wens u en uw naasten veel 

gezondheid toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

S.P. van Hofwegen 

Directeur 

Penta Hoogvliet 

 

 

 

 

 

1 Bijlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.blok@penta.nl
mailto:d.vandijk@penta.nl
mailto:w.vanderstel@penta.nl


 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

Op de school van uw kind is een persoon positief getest op COVID-19. We begrijpen dat dit veel 
vragen oproept over het risico voor uw kind. 

De GGD onderzoekt wie er contact hebben gehad met de persoon die positief is getest. Leerlingen 
die contact hebben gehad met deze persoon krijgen hierover bericht, met een advies wat te doen. 

Als u geen bericht van ons heeft ontvangen, dan heeft uw kind geen, of maar heel erg kort, contact 
gehad met de persoon die positief is getest. Uw kind heeft dan geen risico gelopen op besmetting. 

Heeft uw kind klachten die kunnen passen bij COVID-19? Dan mag uw kind niet naar school. 
Informeer de school hierover en laat uw kind testen. 

Klachten die kunnen passen bij COVID-19 zijn: 

 verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 
 (licht) hoesten; 
 plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); 
 kortademigheid/benauwdheid; 
 verhoging óf koorts boven de 38 graden. 

Testen van mensen zonder klachten wordt niet geadviseerd. We vragen dan ook alleen uw kind te 
laten testen als uw kind klachten heeft. 

Voor de meest gestelde vragen verwijs ik u naar: 

https://rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden 

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? U kunt ons altijd bellen als u behoefte heeft 

aan meer informatie of als u zich zorgen maakt. Tijdens kantoortijden zijn wij bereikbaar via 

telefoonnummer 010-4339260. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Team infectieziektebestrijding 

GGD Rotterdam-Rijnmond 

https://rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

