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Hierbij willen wij u informeren dat ook bij een docent in de onderbouw van onze school COVID-19 

is geconstateerd. Afgelopen weekend kreeg hij klachten en hij is volgens de geldende richtlijnen 

thuisgebleven en getest. Hieruit is gisteravond helaas naar voren gekomen dat onze collega het 

coronavirus heeft. 

 

Wat betekent dit? 

• De GGD is gestart met een bron- en contactonderzoek. Mocht de docent in de 
besmettelijke periode op school zijn geweest, dan richt het contactonderzoek zich ook op 
contacten in school. Het kan zijn dat uw kind ook benaderd wordt door de GGD en het 
advies krijgt om zich te laten testen en/of in quarantaine te gaan. We gaan ervan uit dat het 
advies van de GGD door iedereen wordt opgevolgd. 

• Daarnaast blijft het heel belangrijk dat iedereen – collega’s en leerlingen – zich aan ons 
protocol houdt en de hygiënevoorschriften strikt opgevolgd (blijven) worden.  

• Voor zover mogelijk wordt het onderwijs door andere collega’s opgevangen, maar het kan 
zijn dat er een enkele les zal uitvallen. Onze leerlingen worden daarover via magister en 
het publicatiebord op school geïnformeerd. 

 

Nogmaals willen wij iedereen attenderen op de geldende richtlijnen volgens het RIVM: 

• Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Ook voor volwassenen 
onderling.   

• We desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dit 
gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in de school. 

• We schudden geen handen. We hoesten en niezen in onze elleboog. We zitten niet aan 
ons gezicht. 

• Bij klachten blijven we thuis en laten we ons testen.  

Voor algemene vragen over het coronavirus: zie de websites www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl 

 

http://www.rivm.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Tot slot willen we u laten weten dat het naar omstandigheden goed gaat met onze collega. We 

vinden het heel vervelend dat onze school – ondanks alle genomen maatregelen – toch te maken 

heeft gekregen met besmettingen. We vertrouwen erop dat we met elkaar goede opvolging hebben 

gegeven en blijven geven aan de 1,5 meter afstand en de hygiënevoorschriften waardoor mogelijk 

verdere besmetting beperkt blijft. 

 

Wij houden nauw contact met de GGD en de schoolarts. Heeft u vragen over de gezondheid van 

uw kind dan kunt u het beste contact opnemen met de GGD op 020-55 55202 of kijk op 

Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl. Mochten er nog dringende vragen aan de school zijn, 

dan kunt u deze stellen via het speciale mailadres van onze scholengroep: corona@vova.nl  

 

We houden u uiteraard op de hoogte als de situatie daarom vraagt. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Willem Schoneveld, directeur De nieuwe Havo  

 

 

mailto:corona@vova.nl

