
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, 2 maart 2020 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  
  
De eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland zijn een feit. Ook in Amsterdam. We merken dat dit ook 
onze leerlingen bezighoudt en kunnen ons voorstellen dat dit leidt tot vragen over wat de school doet. In deze brief 
informeren wij u daarom over hoe onze school met deze situatie omgaat.  
 
Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Daarbij worden wij geïnformeerd en geadviseerd door het ZAAM-bestuur, 
de rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Hun adviezen zijn leidend voor wat wij als school doen.  
 
Hygiëneregels 
Op dit moment is het advies van het RIVM om de hygiënemaatregelen in acht te nemen die ook gelden bij een 
reguliere griepgolf: 
•       Was je handen regelmatig en goed 
•       Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
•       Gebruik papieren zakdoekjes 
 
Op school geven wij elkaar geregeld een hand. De GGD heeft geen aangepast beleid op het geven van handen, 
maar wijst er wel op dat het belangrijk is dat leerlingen en medewerkers zich houden aan de 
bovenstaande  regels. Wij adviseren daarom onze medewerkers en leerlingen om elkaar voorlopig geen hand te 
geven.  
 
Schoolreizen 
Wat betreft de aanstaande schoolreizen en excursies/projectdagen volgen wij de reisadviezen van de overheid en 
de adviezen van de GGD en het RIVM en stemmen wij bij onduidelijkheden onze keuzes direct met hen af. Op de 
ouderinformatieavond dinsdag 3 maart over de buitenlandse reizen zal teamleider Manon van der Garde vanuit de 
schoolleiding de ouders eerst collectief informeren in de aula. 

Wat te doen bij gezondheidsklachten? 
Neem bij gezondheidsklachten telefonisch contact op met de huisarts. Onderhoud bij ziekte en afwezigheid ook 
contact met school. Via de mentor, leerjaarcoördinator en de verzuim medewerkers. We volgen de gebruikelijke lijn.  
 
Meer informatie 
Op de websites van de rijksoverheid, de GGD en RIVM vind je de meest actuele informatie. Voor de laatste 
richtlijnen en informatie verwijzen wij naar: 

Rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over- coronavirus-en-
onderwijs 
RIVM 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 
GGD  
https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/infectieziekten/infectieziekten/nieuw-coronavirus/ 
https://www.ggdzw.nl/contact/ 
Gemeente 
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/ 
Reisadviezen van de overheid 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 

 
Wij blijven de ontwikkelingen goed volgen. Zodra er gewijzigd beleid is, dan zullen we aanvullende of gewijzigde 
maatregelen met u en jullie communiceren. We vragen u ook deze brief thuis te bespreken. Wij zullen er indien 
nodig in mentorlessen en vaklessen ook aandacht aan geven. En ondertussen is er geen reden tot paniek.  
 
Met hartelijke groet, namens de schoolleiding,  
 
Jan-Willem Dienske 
Rector  
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Geachte besturen van scholen en opvanglocaties, 
 
Afgelopen week werd bekend dat een Amsterdamse vrouw, haar partner en haar jongste 
kind besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Twee andere kinderen van het gezin 
zijn niet besmet.  De GGD Amsterdam is op basis van de landelijke protocollen meteen het 
contactonderzoek in de directe omgeving gestart en heeft waar nodig testen afgenomen. 
Ook is de GGD in contact met de betrokken mensen en instanties rondom het gezin, 
waaronder de school en het kinderdagverblijf waar de vrouw geweest is. 
 
Op dit moment zijn verdere maatregelen in de gemeenten Diemen en Amsterdam niet aan 
de orde. Het huidige beleid is gericht op het tegengaan of vertragen van verspreiding van 
het coronavirus. In geval van een besmetting, of een verdenking hiervan, plaatsen wij 
personen in thuisisolatie.  Dit is dus van toepassing op het bovengenoemde gezin. Uit 
voorzorg gaan ook de niet besmette kinderen van dit gezin niet naar school of 
kinderopvang.  Het dagelijkse leven waaronder onderwijs of opvang kan daardoor gewoon 
doorgaan.  
 
Natuurlijk begrijpen we dat de huidige situatie tot vragen leidt van u of van de ouders. 
Bijvoorbeeld over handen schudden, het gebruik van mondkapjes en eventuele gevolgen 
voor schoolreizen. Wij wijzen u daarvoor op de informatie, richtlijnen en adviezen zoals die 
opgesteld worden door de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD. We verwijzen juist naar 
deze websites omdat deze de meest recente informatie bevatten. De links naar deze 
websites vindt u onderaan deze brief. Voor aanvullende vragen is een landelijk 
informatienummer beschikbaar: 0800-1351. 
 
Daarnaast geldt dat de belangrijkste maatregelen die men kan nemen om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen, zijn: 

 Was je handen regelmatig 
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 
 

Bezoekadres 
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 Gebruik papieren zakdoekjes 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. 
Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
José Manshanden 
Directeur GGD Amsterdam 
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