
 

 

  

 

 
Aan de leerlingen van vwo 6 en hun ouder(s)/verzorger(s)  

 
 

 
Datum :  01 oktober 2020 
Ons kenmerk :  201001vvy/2/corr./corona  

Onderwerp :  positief geteste leerlingen 

 
 
 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 
Afgelopen dinsdag berichtten we u over een positief op het Coronavirus geteste leerling 

in 6 vwo. Helaas zijn er nu nog eens twee leerlingen in 6 vwo positief getest. We zijn 
hierover geïnformeerd door de ouders van de leerlingen.  

 
De leerlingen zijn thuis gebleven zodra de klachten begonnen, maar zijn in de dagen 

daarvoor ook mogelijk besmettelijk geweest. De drie positief geteste leerlingen staan 
onderling in contact met elkaar. We hebben met hen in kaart gebracht met welke 

leerlingen zij nog meer intensief contact hebben gehad. Vooruitlopend op het bron- en 

contactonderzoek van de GGD, gaan deze leerlingen in quarantaine. De GGD vraagt de 
andere leerlingen om hun gezondheid de komende weken in de gaten te houden. 

 
Naast de drie leerlingen is ook mevrouw Heesakkers, de afdelingsleider van het vwo, 

positief op Corona getest. Zij heeft dinsdag klachten gekregen en is vanaf dat moment 
ook thuis gebleven. Twee collega’s die op maandag intensief contact met haar hebben 

gehad, moeten preventief in quarantaine. 
 

De GGD heeft aangegeven dat veel van de besmettingen na schooltijd plaatsvinden. 

Leerlingen hebben ook dan nog intensief contact met elkaar en lopen een verhoogd 
risico. Uit landelijk onderzoek van de GGD tot nu toe blijkt dat de meeste besmettingen 

niet op school plaatsvinden, maar na schooltijd. We willen alle leerlingen daarom op het 
hart drukken om buiten schooltijd voorzichtig te zijn in het contact met elkaar. Daarnaast 

blijft het van erg groot belang dat de leerlingen thuis blijven bij klachten zoals een 
neusverkoudheid. We merken dat leerlingen nog te vaak met een verkoudheid naar 

school komen. Daarmee lopen we een risico. 
 

We hopen dat we met deze preventieve maatregelen een verdere verspreiding van het 

virus kunnen voorkomen. Dat is ook nodig. Wanneer het ons niet lukt het virus in te 
dammen, riskeren we dat onze school in zijn geheel dicht moet. 

Wellicht maken sommige leerlingen zich zorgen over de herkansing voor wiskunde die 
volgende week gepland staat. Mevrouw Comenencia stuurt de leerlingen daarover een 

bericht.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

 

 
 

 
 

 
Rob Schuurmans 

Rector 


