
 

 

 

 

12 maart 2020 

Update coronavirus en maatregelen 

Aan: ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van alle scholen van PCOU Willibrord  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  

Sinds donderdagmiddag 12 maart 2020 gelden nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins hebben de maatregelen (gebaseerd op 

advies van het RIVM) tijdens een persbijeenkomst toegelicht.  

De algemene maatregelen die nu voor iedereen gelden, dus leerkrachten én leerlingen, zijn: 

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

Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 

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

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

 Mensen in Nederland vragen we zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 

 Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd 

grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om 

bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

 Scholen in het primair en voortgezet blijven open: er zijn daar weinig besmettingen en die 

omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen 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. 

Bovenstaande maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. 

Ten slotte, we realiseren ons dat deze nieuwe maatregelen lastig zijn en extra druk opleveren voor 

iedereen. We gaan nu echt een nieuwe fase in: leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers met 

klachten blijven vanaf nu dus thuis. In de komende periode kan het gebeuren dat leerlingen naar huis 

worden gestuurd vanwege klachten, dat leerkrachten vanwege klachten uitvallen en we de lessen 

niet kunnen laten doorgaan. We hopen op uw begrip als dit mocht gebeuren.  

Heeft u vragen dan kunt u terecht bij de schoolleiding van de school van uw kind(eren. 

We vragen u om alert te zijn op uw eigen gezondheid en die van uw kinderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Mittelmeijer en Fawzia Nasrullah 

college van bestuur 


