
 
 
 
 
 
 

 
 

Helmond, 8 maart 2020 
 
 
Betreft: belangrijke update over het coronavirus en schoolbezoek 
 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Hier volgt een belangrijke update over het coronavirus en schoolbezoek. 
 
Zoals in eerdere correspondentie gesteld, volgen de scholen van PlatOO de 
richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. 
 
Vrijdagmiddag heeft het RIVM inwoners van Noord-Brabant dringend geadviseerd 
om bij verkoudheid, hoesten of koorts (> 38) thuis te blijven en je niet te begeven 
onder andere mensen.  
 
Zolang het advies van het RIVM van kracht blijft, verzoeken wij ouders om hun 
kinderen met bovengenoemde klachten (verkoudheid, hoesten of koorts) thuis te 
houden. Zij kunnen dus niet naar school.  
 
Ook leraren die kampen met genoemde verschijnselen zullen niet op school 
aanwezig zijn. We moeten er dus rekening mee houden dat er in de komende tijd 
dagen zullen zijn waarop we onvoldoende capaciteit hebben om alle kinderen les te 
geven. Het is onvermijdelijk dat er op die dagen groepen naar huis zullen worden 
gestuurd omdat er geen leraar beschikbaar is. Onder normale omstandigheden komt 
het wel eens voor dat we bij gebrek aan leraren groepen samenvoegen. Dat doen 
we nu bewust niet. Juist omdat je daarmee een situatie creëert waarin kinderen wel 
erg dicht op elkaar komen te zitten. En dat is juist onder deze omstandigheden niet 
wenselijk. 
 
U mag erop vertrouwen dat al onze scholen hun uiterste best zullen doen om tijdig te 
communiceren over lesuitval. Er is echter sprake van een crisissituatie. We kunnen 



dan ook niet uitsluiten dat er dagen zullen komen waarop de school u pas in de 
ochtend zal verzoeken om uw kind thuis te houden omdat de leraar een van de drie 
klachten heeft.  
We beseffen dat u als ouder graag wilt weten waar u aan toe bent, maar we rekenen 
op uw begrip voor overmachtsituaties. 
 
Tenslotte voegen we hieronder nog een aantal relevante links toe. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens de scholen van PlatOO, 
 
 
Annemie Martens 
College van Bestuur 
 
 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de
-situatie-in-noord-brabant 
 
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 
 
https://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Aangepast-advies-voor-inwoners-provincie-Noord-Br
abant.aspx 
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