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Beste ouders/verzorgers,
We hebben vanmiddag gekeken naar de persconferentie van premier Rutte inzake de Coronacrisis. Ik
verwacht dat de GGD vandaag met een update van de nieuwsbrief komt. Ik verwijs naar de bekende
websites. Zodra wij zien dat de update er is, sturen we ‘m door naar de scholen.
Wat is er zoal gezegd:
Het RIVM heeft geconstateerd dat het terugvoeren van de aard van de besmetting vooral in Brabant
erg lastig is. Het betekent voor Nederland dat de situatie kantelt en dat er een aantal maatregelen
(aanbevelingen) zijn uitgesproken door premier Rutte en minister Bruins. Alle (nieuwe) acties zijn
gericht op het indammen van het virus om daarmee pieken in besmettingen te voorkomen. Die
pieken zijn met name op de IC-afdelingen in de ziekenhuizen lastig te managen.
Een aantal daarvan:
1. Iedereen blijft thuis als er klachten zijn. Genoemd zijn neusverkoudheid en/of klachten
bovenste luchtwegen en/of keelpijn en/of koorts. Dat geldt ook voor kinderen en
leerkrachten. Er is geen relatie met een besmette landstreek nodig. Dat advies is inherent
aan het advies dat we afgelopen maandag en dinsdag gaven;
2. Evenementen waar meer dan 100 personen samenkomen, worden afgelast. Eerder vandaag
deden wij al een beroep op onze mensen bijeenkomsten te mijden waar veel mensen
komen. 100 vinden we dan veel; maak je eigen afweging.
3. Indien mogelijk werk je thuis; dat is voor de mensen voor de klas geen optie.
4. Bezoek als je niet fit bent geen kwetsbare personen (zie de website van het RIVM voor de
beschrijving daarvan).
5. Kwetsbare personen wordt dringend verzocht plekken te mijden waar veel mensen
samenkomen (trein, theater, kerk etc.).
6. Voor Brabant wordt een aantal aanvullende maatregelen getroffen.
7. Voor het zorgpersoneel zijn bovenstaande aanbevelingen ietwat anders. Het is van groot
belang dat zij aan het werk blijven.
8. Deze maatregelen zijn in ieder geval van toepassing t/m 31 maart!
Ten aanzien van de scholen had premier Rutte een aantal opmerkingen die redelijk in de pas lopen
met onze boodschap. Rutte doet een groot beroep op het zorg (zie: punt 6) - en onderwijspersoneel.
Ik citeer: “Er is geen reden scholen te sluiten. De basisscholen dragen weinig bij aan de verspreiding
van het virus en de effecten op sluiten zijn maatschappelijk groot”.

De premier stelt dat in het geval scholen sluiten, kinderen en hun ouders thuis zullen zijn. In veel
gevallen zijn deze ouders op hun werk nodig om het maatschappelijk leven niet te ontwrichten.
Wij onderstrepen het onderwijskundig (en maatschappelijk) belang voor de aanwezigheid van ons
personeel op de scholen, maar tegelijkertijd onderstrepen we ook het belang van maatregel 1
(iedereen blijft thuis bij klachten).

