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13 maart 2020 

 Inhoud: 
1. De situatie op onze school 
2. De richtlijnen  
3. Linkjes met extra informatie 

 
Informatie na 13 maart van de RIVM kan van invloed zijn op deze informatie. 
 
1. De situatie op onze school. 
 

Afgelopen maandag 9 maart hebben we in goed overleg met ons schoolbestuur, de GGD en 
een collega school in Oss besloten om de school voor één dag te sluiten. Reden daarvoor 
was dat het vermoeden bestond dat een medewerker besmet was met het corona virus en 
omdat we op zondagmiddag/avond onvoldoende informatie konden krijgen hoe we als 
school hier mee om moesten gaan. U heeft daarover van ons informatie per mail ontvangen. 
Op dinsdag 10 maart is gebleken dat de medewerker inderdaad besmet is met het corona 
virus. Hoewel onze medewerker zich niet ziek voelt moet hij voorlopig thuis blijven. Het GGD 
beleid is dat niet iedereen die in de omgeving van onze medewerker is geweest getest 
wordt. Vanwege de strengere regels van de RIVM en de GGD hebben zich deze week een 
aanzienlijk aantal leerlingen en medewerkers afgemeld voor school wegens 
verkoudheidsklachten of koorts. Daardoor waren wij genoodzaakt een groot aantal lessen 
uit te laten vallen. 
 
Leerlingen en medewerkers zonder klachten (verkoudheid of koorts) of 24 uur 
klachtenvrij, kunnen gewoon naar school. Let wel op het lesrooster (zie website). 
 
Lesrooster vanaf 16 maart. 
Op maandag begint de nieuwe periode voor ons vakkenpakket. Om de nieuwe lesroosters te 
bekijken verwachten we alle leerlingen die GEEN last hebben van verkoudheid of koorts om 
12.30 uur op school om de nieuwe lesroosters te bekijken. Ook als je ’s morgens geen les 
hebt gehad moet je om 12.30 uur op school zijn. Het kan zijn dat je daarna weer naar huis 
mag als de leraar niet op school is wegens verkoudheid of koorts. 
Kijk voor het ochtend rooster van 16 maart op onze website voor de lessen die uitvallen. 
Alle andere lessen gaan gewoon door. 
Klas 4A heeft vanaf 16 maart VAPA op maandagmiddag. 
 
 
 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 



 

2. De richtlijnen. 
 
Leerlingen mogen niet naar school komen als ze deze klachten hebben: 
 

- Verkoudheid OF 
- Hoesten en niezen OF 
- Keelpijn OF 
- Koorts 

 
Afmelden op school is verplicht op telefoonnummer 
0412 224110. 
Zonder afmelding zijn wij verplicht om dit als 
schoolverzuim te registreren. 
 
Deze richtlijnen gelden ook voor medewerkers van 
onze school. 
 
Stage. 
Ouders van leerlingen met klachten moeten hun 
dochter/zoon afmelden voor de stage en dit ook 
doorgeven aan school (0412 224110). 
Als een stageadres is gesloten of (tijdelijk) geen 
stagiaires begeleidt dan moet dit ook door de 
ouders doorgegeven worden aan school (0412 
224110). 
Onze school heeft geen opvangmogelijkheden voor 
leerlingen die niet op stage kunnen. 
 
3. Linkjes met informatie. 
Klik op deze links voor extra informatie: 
 

veel gestelde vragen over coronavirus en het onderwijs  

 

www.rivm.nl/nieuwcoronavirus 
 

website van het RIVM

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang
http://www.rivm.nl/nieuwcoronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden


 

 

 


