Wat betekenen de maatregelen van de Rijksoverheid van 12 maart 2020 voor de Wereld
op Centrum / -Noord?
Tot en met 31 maart 2020 zijn de volgende maatregelen van kracht:
•
•
•

Voor al onze leerlingen geldt: blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Leerkrachten kunnen leerlingen met klachten naar huis sturen.
De scholen van ’de Zevensprong’ blijven gewoon open.
Mogelijk is het als gevolg van de maatregelen van het kabinet nodig om aanpassingen in het
onderwijs te doen. Dan worden ouders daarover via de school geïnformeerd.
Waarom gaan onze locaties niet gewoon dicht?
De overheid heeft besloten dat basisscholen open blijven. Wij houden ons aan dit besluit.
Alle lessen zullen gewoon volgens het rooster worden gegeven.
Zijn er op onze locatie hygiëne- of controlemaatregelen?
Wij volgen hierin het beleid van de overheid en het RIVM:

•
•
•

Voor alle leerlingen geldt: blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Leerkrachten kunnen leerlingen met klachten naar huis sturen.
Geen handen schudden.
Was en/of desinfecteer je handen regelmatig.
Hoe gaan wij om met leerlingen / medewerkers met een kwetsbare gezondheid?
De Rijksoverheid roept alle mensen met een kwetsbare gezondheid op contact met grote
groepen te vermijden. Dat geldt dus ook voor kwetsbare leerlingen van onze scholen. We
vragen leerlingen met dit type gezondheidsklachten contact op te nemen met hun
behandelend arts en hun school voor passende oplossingen.
Worden er uitzonderingen gemaakt op de leerplicht in verband met het coronavirus?
Wij volgen hierin het ministerie van OCW. Als een school open is, en er normaal onderwijs
gegeven wordt, geldt de leerplicht. Als een kind ziek wordt gemeld, wordt deze ook zodanig
in het leerlingvolgsysteem gezet. Er kan in overleg met GGD een uitzondering gemaakt

worden voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s. Leerlingen die in quarantaine
zijn, zijn vrijgesteld van de leerplicht.
Hoe zit het met leerlingen of medewerkers die in een risicogebied zijn geweest? Of
leerlingen en medewerkers die in aanraking zijn geweest met een bevestigde
coronapatiënt?
Het is niet nodig om hen voor de zekerheid te vragen weg te blijven van school. Wél vragen
we van leerlingen en medewerkers die in een risicogebied zijn geweest óf in contact zijn
geweest met een bevestigde coronapatiënt om hun eigen gezondheid goed in de gaten te
houden. Als ze zich ook maar een beetje ziek voelen, dan vragen we ze voor de zekerheid
niet naar school te komen. Leerlingen en medewerkers die niet ziek zijn, ook al zijn ze in een
risicogebied geweest óf in contact zijn geweest met een bevestigde coronapatiënt, zijn
gewoon welkom op school.
Hoe verspreidt het coronavirus zich?
Het virus gaat van de ene persoon naar de andere door te hoesten of te niezen. Via kleine
druppeltjes komt het virus in de lucht, en door het inademen daarvan kan het virus zich
verspreiden. Het is ook mogelijk om besmet te raken als het virus (als druppeltjes) via de
handen in de mond, neus of ogen komt. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest
en hoe meer virus hij kan verspreiden. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest,
zal hij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen.
Tip: om de 15 minuten de mond bevochtigen / drinken. Evt viruscellen komen dan in de
maag en minder snel in de longen. Ook het drinken van warme vloeistoffen helpt omdat het
virus niet tegen een temperatuur van meer dan 27 graden C kan.
Zelftest: (bron: Stanford ziekenhuisbestuur Londen) Wanneer je makkelijk 10 seconden je
adem in kunt houden zonder te hoesten is de kans klein dat er een infectie in de longen zit.
Zijn er op onze locaties bronnen van besmettingen bekend?
Nee, er is tot op heden niemand besmet gebleken.
Moeten wij verdergaande maatregelen nemen dan de regels van de Rijksoverheid, het
RIVM of de GGD?
Nee. De Rijksoverheid, RIVM en GGD zijn de experts op dit gebied. Wij blijven hun
aanwijzingen als leidraad houden, tot we van de GGD of een andere overheidsinstantie
andere instructies krijgen.
Hoe volgen wij de actuele ontwikkelingen?
Wij volgen de websites van het RIVM, Rijksoverheid, en Buitenlandse Zaken (reisadviezen),
naast alle bekende nieuwssites. Waar nodig hebben we contacten met de regionale GGD.
We zullen u steeds via de Parro app en e-mails op de hoogte houden.

