
 

 

Corona-update 5 november 2020 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

De coronamaatregelen zijn opnieuw aangescherpt. Er is voor gekozen om de scholen 

open te houden, maar de situatie in Rotterdam Rijnmond heeft extra aandacht. Om 

ervoor te zorgen dat wij door kunnen gaan met het verzorgen van fysiek onderwijs, 

hebben wij ook de medewerking van de leerlingen nodig. We moeten het samen doen. 

 

Helaas stellen wij vast dat onze leerlingen steeds nonchalanter worden met het dragen 

van de mondkapjes. Ik wil u dan ook vragen om dit met uw kind te bespreken en 

hem/haar te wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons aller veiligheid. 

Ook constateren we dat er dagelijks leerlingen zijn die geen mondkapje bij zich hebben. 

Hierbij nogmaals het verzoek om uw kind een mondkapje mee te geven. 

 

De afgelopen week waren er gelukkig geen meldingen van besmette leerlingen of 

collega's. Die situatie kan echter elk moment veranderen en om die reden wil ik u 

informeren over de werkwijze die wij in zo’n situatie hanteren. 

 

De leerlingen en ouders van de klas waarin de besmetting is geconstateerd worden 

geïnformeerd. Ook de collega's ontvangen deze melding, maar vanwege de AVG-regels 

zonder de naam van de leerling. Via het bron- en contactonderzoek worden de nauwe 

contacten van de leerling geïnformeerd. 

 

Bij een besmette docent worden de leerlingen (en hun ouders) aan wie deze collega 

tijdens de besmettelijke periode les heeft gegeven geïnformeerd. In het kader van de 

AVG-regels wordt de naam van deze docent niet bekend gemaakt. Via het bron- en 

contactonderzoek worden de nauwe contacten van de docent geïnformeerd. Wij laten ons 

regelmatig door de GGD adviseren en melden bij de GGD als er drie besmettingen in een 

klas of cluster worden geconstateerd.  

 

In de bijlage treft u ter informatie de beslisboom aan die gebruikt wordt bij het bepalen 

van de juiste stappen bij klachten of een besmetting. Dit document staat ook de site en 

kunt u bij twijfel raadplegen. 

 

Tot de kerstvakantie zijn alle ouderavonden op locatie geannuleerd. We zullen een 

andere vorm zoeken om u te informeren. 

 

Als u vragen hierover heeft, kunt u deze mailen naar de afdelingsleider van uw zoon of 

dochter.  

 

Met vriendelijke groet, 

 



 

S.P. van Hofwegen 

Directeur Penta Hoogvliet 


