
 

Hoogeveen, 30 september 2020 

 

 

Betreft: update gevolgen aanscherping coronamaatregelen 

 

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s) van RSG Wolfsbos, 

Kijkend naar het groeiend aantal coronabesmettingen heeft het kabinet afgelopen maandag besloten tot 

aanscherping van de coronamaatregelen.  

 

In het verlengde daarvan vinden wij het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over onze aanpak: 

* bij mogelijke coronabesmettingen; 

* de wijze van informeren bij mogelijke coronabesmettingen middels extra brieven; 

* bij de afweging of een leerlingen wel of niet naar school kan aan de hand van de ‘BESLISBOOM’; 

* met betrekking tot ouderavonden. 

 

Besmette leerling of medewerker RSG Wolfsbos 

Na iedere positieve test doet de GGD bron- en contactonderzoek. Tot en met 10 dagen na het laatste fysieke 

contact kan iemand nog klachten krijgen. De kans op besmetting is het grootst bij ‘nauwe contacten’. Dit zijn 

personen die langer dan 15 minuten contact  met elkaar hebben gehad binnen een straal van 1,5 meter. 

Vanuit RSG Wolfsbos informeren we de ouder(s)/verzorger(s) over de besmetting op de betreffende locatie en 

klas. 

 

Het risico voor niet nauwe contacten is klein 

Alle nauwe contacten worden persoonlijk door de GGD geïnformeerd en gaan in thuisquarantaine. Voor de 

overige, niet nauwe contacten geldt dat medewerkers en leerlingen, met in achtneming van de algemene 

hygiënemaatregelen, RSG Wolfsbos kunnen blijven bezoeken. 

 

Besmetting in privésfeer van leerling of medewerker RSG Wolfsbos 

Vanuit RSG Wolfsbos worden ouder(s)/verzorger(s) ook geïnformeerd wanneer een leerling of medewerker in 

thuisquarantaine i.v.m. een Corona-besmetting in de privésfeer zit en zelf niet positief getest is. Zolang een 

leerling of medewerker zelf (nog) niet positief getest is, is er conform de adviezen van GGD geen aanleiding om 

nadere maatregelen te nemen en kunnen medewerkers en leerlingen, met in achtneming van de algemene 

hygiënemaatregelen, de school blijven bezoeken.  

 

Beslisboom 

Wanneer kunnen neusverkouden leerlingen vanaf 12 jaar wel of niet naar school? Middels de beslisboom (zie 

bijlage) kunnen ouders bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school mag 

komen. De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en dient als leidraad voor 

scholen.  

  



 

 

 

Ouderavonden online 

Het liefst ontvangen we alle ouders tijdens een ouderavond op school. Persoonlijk contact vinden we 

belangrijk. Om de geldende maatregelen van dit moment zo zorgvuldig mogelijk na te leven en uit respect voor 

ieders gezondheid gaan we de ouderavonden ‘op afstand’ organiseren. Met ‘op afstand’ bedoelen we online 

waardoor we alle ouders op een veilige manier toch kunnen informeren. 

 

Tot slot  

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Door het opvolgen van de coronamaatregelen helpt u en uw 

kind voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. Heeft u zorgen of vragen over bovenstaande of 

andere COVID-19 gerelateerde vragen, mail dan naar info@wolfsbos.nl. Ook kunt u contact opnemen met 

GGD Drenthe via 0592-306300 (dagelijks 8:00 - 17:00 uur) of kunt u kijken op 

www.rijksoverheid.nl/coronavirus  of www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Krijn Houwing 

Directeur onderwijs RSG Wolfsbos 
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