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Beste ouders/verzorgers van leerlingen van SKOP scholen, 
 
De eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland zijn een feit. Natuurlijk roept dat vragen 
bij u op. Ons protocol is om de lokale GGD en de richtlijnen van het RIVM te volgen. De lokale GGD 
informeert ons over de consequenties en de te nemen maatregelen voor o.a. de scholen in onze 
regio.  
 
Kinderen kunnen gewoon naar school. Als een kind ziek is, handel dan zoals u gewoonlijk doet. 
Kinderen in Nederland die verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het 
nieuwe coronavirus hebben. Zeker niet als ze niet recent in besmette gebieden zoals bepaalde 
gemeenten in Noord-Italië zijn geweest. Voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden 
verwijzen wij naar de website van het RIVM. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben 
of verkouden zijn. 
 
Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is tijdelijk van school worden 
geweerd? 
Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar school. Als 
iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt 
(koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch 
contact opnemen met de huisarts. 
 
Moet de scholen voorzorgsmaatregelen nemen? Zo ja, welke? 
Dit is niet nodig. Alle GGD-instellingen en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen over de 
te nemen maatregelen bij een eventuele besmetting. 
 
Standaardmaatregelen 
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en 
verkoudheid kunnen geven: 
 
• Was de handen regelmatig 
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes 
 
Meer informatie over het coronavirus treft u aan op de website van het RIVM en de website van de 
Rijksoverheid. 
Mocht er in de komende dagen iets veranderen, dan houden wij u op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Hooijmans 
Directeur-bestuurder SKOP 
 
 

https://www.rivm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

