POSTADRES :
POSTBUS 166
2400 AD A LPHEN

AAN DEN

R IJN

B EZOEKADRES :
PRINSES M ARGRIETLAAN 3 (TIJDELIJK
2404 HA A LPHEN AAN DEN R IJN
T
F

Aan:
-

O NDERWERP :

de ouders/verzorgers van de SCOPE scholen

Handelwijze m.b.t. Coronavirus

KENMERK :

BLe/IPi

ADRES )

0172 449594
BESTUUR @ SCOPESCHOLEN . NL
WWW . SCOPESCHOLEN . NL

Datum:

1 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
De berichten over het Coronavirus en de besmettingen in ons eigen land roepen vanzelfsprekend vragen
op over het beleid op school. Daar zijn we immers dagelijks met veel mensen bij elkaar. Wij hebben
afgelopen vrijdag contact gezocht met de GGD en gesproken met de deskundige infectieziekten. De GGD
adviseert ons om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op dit moment zijn er nog geen opgelegde
maatregelen. Wij laten ons bij onze beslissingen continu leiden en informeren door:
•
•
•

Expertise van de lokale GGD (informatiebrief ingesloten) en het RIVM
Adviezen vanuit de PO-raad: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/updates-voorscholen-en-schoolbesturen-over-het-coronavirus-covid-19
Adviezen vanuit de VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/informatie-over-het-coronavirus

Het voornoemde betekent concreet dat de organisatie SCOPE intensief contact onderhoudt met
genoemde instanties. Op dit moment zijn alle instanties unaniem met hun advies: Alle kinderen kunnen
naar school! Wij verzoeken u om de ingesloten brief van de GGD aandachtig te bestuderen. Mocht u zich
zorgen maken over een mogelijke besmetting van uw kind (zeker als u in een risicogebied geweest bent),
dan geldt als regel dat u de huisarts belt en ’s avonds eventueel de huisartsenpost.
Op dit moment hoeven de scholen geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen. Wel zullen in
overleg met de schoonmaakdienst op alle locaties extra controles plaatsvinden op de reinheid van
toiletten en sanitaire ruimten.
Graag
•
•
•
•

willen wij uw medewerking vragen om uw kind te wijzen op onderstaande zaken:
Regelmatig handen wassen
Gebruik van papieren zakdoekjes
Hoesten en niezen in de binnenkant elleboog
Graag terughoudend zijn bij het geven van handen

Aan de leerkrachten wordt verzocht toe te zien op genoemde zaken en hier ook met de kinderen over te
praten. Tenslotte willen wij erop wijzen dat wij u als bestuur en directie zorgvuldig op de hoogte zullen
houden van actuele ontwikkelingen.
Met u hopen we dat er snel adequate behandelingen worden ontwikkeld
en toegepast om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Met hartelijke groeten,
drs. G.W van Leeuwen en P.K. Jansen,
bestuurders SCOPE scholengroep
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