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onderwerp: informatie 2 over Corona 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

 

Vorige week heb ik ouders en leerlingen via mail geïnformeerd over het beleid van het Alkwin Kollege t.a.v. het 
coronavirus, het beleid van de school en ons advies hoe te handelen. In deze tweede brief een update. 

ADWI reizen 

Tot onze spijt hebben we vandaag na overleg met de reisorganisatie moeten besluiten de reizen naar Florence en 
Rome te annuleren. De ontwikkelingen in Italië en de maatregelen van de Italiaanse overheid noopten ons dit 
besluit te nemen.  

Tevens is besloten de reizen naar andere bestemmingen vooralsnog door te laten gaan. Op het moment van 
schrijven van deze brief zijn er nog geen signalen dat op of nabij die reislocaties de verspreiding van het virus de 
veiligheid van de reizigers ernstig in gevaar brengt. Ouders en leerlingen zijn hierover vandaag geïnformeerd.  

Taskforce corona 

Met grote regelmaat komt op het Alkwin een projectgroep bijeen om de beschikbare informatie over corona 
gerelateerde thema’s en mogelijke consequenties voor de school te bespreken. Bij de besluitvorming, ook over het 
doorgaan van de reizen, gaan zij af op de officiële instanties. Bij een negatief reisadvies zullen wij in ieder geval de 
reizen of reisbestemmingen annuleren of wijzigen.  

Het beleid van de school 

Leerlingen en medewerkers die naar een gebied zijn geweest waar het coronavirus is vastgesteld of die in contact 
zijn geweest met een persoon die besmet is met het virus én die klachten hebben, zoals verkoudheid en koorts 
raden we aan om thuis te blijven en voldoende uit te zieken. Vanzelfsprekend dienen zij zich op de gebruikelijk 
wijze ziek te melden waarbij door ons de vraag wordt gesteld of de ziekteverschijnselen corona gerelateerd zijn en 
of er contact is met de huisarts/GGD. 

Wij volgen de landelijke richtlijnen en de dagelijkse berichtgeving van het RIVM en de GGD. Dat betekent dat wij 
leerlingen of medewerkers die naar een gebied zijn geweest waar een coronavirus is vastgesteld en die geen 
klachten hebben, niet vragen thuis te blijven. Volgens het RIVM vormen mensen die niet ziek zijn geen risico voor 
jou of de omgeving. 

Wat als u of iemand in uw gezin ziek wordt? 

We vragen om zelf alert te zijn bij ziekte signalen zoals koorts en hoestklachten. In dat geval adviseren wij te bellen 
met de huisarts, die kijkt wat er gedaan moet worden. 

Als de huisarts besluit tot nader onderzoek, verzoeken we u ons daarover te informeren zodat wij in overleg met de 
GGD Amsterdam kunnen beslissen over passende maatregelen.  



          

 

Indien besmetting wordt gevreesd of is aangetoond 

Indien de kans op besmetting heel groot lijkt, of zelfs is vastgesteld willen we daarover graag z.s.m. op de hoogte 
worden gesteld om passende maatregelen te kunnen nemen. 

Op het moment van schrijven van dit bericht zijn er weliswaar ziekmeldingen waarbij sprake is van griep, niet 
vreemd in dit jaargetijde, maar we hebben nog geen meldingen van aangetoonde besmetting. Zodra die melding 
komt zullen wij u na overleg met de GGD informeren en passende maatregelen nemen. 

Wat kunnen we doen om besmetting te voorkomen 

We vragen u de volgende tips toe te passen en met uw zoon of dochter te delen:  

 geen handen schudden  
 regelmatig handen wassen met zeep 
 hoesten/niezen in de elleboog 
 papieren zakdoekjes gebruiken 

Op de website van RIVM vindt u de meest actuele informatie: www.rivm.nl/coranavirus 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob Dijkstra 

rector-bestuurder 

 

http://www.rivm.nl/coranavirus

