
 

 

  

 

 

 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Frits Philips lyceum-mavo 

 

 

 
Datum : 13 oktober 2020 

Ons kenmerk : 201013vvy/2/corr./corona  

Onderwerp     : update Covid-19 besmettingen 
 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het aantal positief op Covid-19 geteste personen op onze school beperkte zich vorige week 

tot twee leerlingen. Vanaf afgelopen zondag kregen wij bericht over acht nieuwe positieve 

testen. We hebben de ouders van de betreffende klassen hierover al geïnformeerd.  

 

We hebben over deze situatie contact gehad met de GGD. De GGD ziet op dit moment geen 

reden voor aanvullende maatregelen. De besmettingen lijken niet met elkaar in verband te 

staan. Het aantal besmettingen loopt wat op, maar dat is ook de landelijke trend. We blijven 

de situatie nauwgezet volgen en zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft van de situatie bij ons 

op school. 

 

Vanwege de drukte bij de GGD, doen wij bij een positief geteste leerling steeds ons eigen 

contactonderzoek. We benaderen de leerlingen die intensief contact hebben gehad met een 

positief geteste leerling en vragen die leerlingen in quarantaine te gaan. We krijgen daarbij 

veel begrip en steun van de ouders. Het lukt ons daarmee om het aantal besmettingen ten 

gevolge van een positief geteste persoon op school in te dammen. 

 

Daarbij doen we ook een klemmend beroep op u, om samen met uw kind(eren) de 

maatregelen en richtlijnen van het RIVM na te leven. We krijgen soms nog berichten over 

kinderen die in grotere groepen feestjes geven of bezoeken, of kinderen die met 

verkoudheidsklachten toch op school komen. Daardoor komen ook onze gezondheid, onze 

veiligheid en het onderwijsproces onder druk te staan. We doen er alles aan om onze school 

open te houden en hebben daar de medewerking van alle leerlingen, ouders en medewerkers 

voor nodig. 

 

De afgelopen weken gaven docenten met verkoudheidsklachten hun lessen vanuit huis en 

werden de lessen vanuit school gestreamd. We doen op die manier ons best om ervoor te 

zorgen dat het onderwijs altijd door kan gaan. Mocht dat niet helemaal goed werken, neemt u 

dan vooral contact op met de leerlingcoördinator van uw kind. We kunnen dan proberen het 

probleem te verhelpen.  

 

We hopen ook de komende tijd op uw medewerking en op uw vertrouwen. Samen kunnen we 

ervoor zorgen dat onze kinderen op school kunnen blijven leren. 

Met vriendelijke groet, 

 
Rob Schuurmans 

Rector 

 


