
 

 

 

Breda, 4 december 2020 

 

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

We hebben deze week een verbetering gezien met betrekking tot het het dragen van mondkapjes. 

Compliment voor alle betrokkenen.  

 

We geven in dit bericht antwoord op enkele vragen die deze week zijn binnengekomen. 

 

Welke richtlijnen volgt de school bij een COVID-19-besmetting? 

Als een Corona-test aantoont dat er sprake is van een COVID-19-besmetting, legt de GGD aan de 

betrokken persoon uit hoe hij/zij zelf bron- en contactonderzoek moet doen. De GGD beschouwt 

iedereen binnen de school als “niet nauwe contacten” en er is dus geen quarantaine nodig als een 

klasgenoot of docent COVID-19 blijkt te hebben. Dit kan wel het geval zijn voor individuen als uit het 

bron- en contactonderzoek blijkt dat er langdurig contact is geweest op minder dan 1,5 meter 

afstand. Zij worden in dat geval op de hoogte gebracht door de besmette persoon. 

 

Wanneer wordt er wel een brief verzonden over een besmetting bij een leerling of personeelslid?  

We sturen een brief naar alle leerlingen van een klas als een klasgenoot of een personeelslid in de 

besmettelijke periode op school is geweest. We vragen dan om extra alert te zijn op klachten.  

 

Wanneer wordt er geen brief verzonden over een besmetting bij een leerling of personeelslid? 

We sturen geen brief naar leerlingen en ouders als een klasgenoot of personeelslid in de 

besmettelijke periode niet op school is geweest. Er is dan geen verhoogd risico voor de klasgenoten. 

We informeren wel de docenten, zodat bekend is waarom de betreffende leerling enige tijd niet op 

school aanwezig kan zijn. 

 

Hoe gaan we om met een melding van de CoronaMelder App? 

Kinderen jonger dan 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Op basis van de 

CoronaMelder App zou bij een kind met COVID-19 sprake zijn van veel nauwe contacten en 

grootschalige quarantaine, wat buitenproportioneel wordt gevonden vanwege het lage risico op 

secundaire transmissie. De GGD hanteert dan ook richtlijnen die geen brede quarantaine 

voorschrijven bij een besmetting van een kind jonger dan 18 (bron: RIVM).  

 

  



Zijn er schoolregels aangepast in verband met Corona? 

Dit is inderdaad het geval. We ventileren extra door o.a. ramen te openen. Vanwege het dalen van 

de temperatuur, is het voor leerlingen nu toegestaan om een jas aan de houden of zelf een muts te 

gebruiken. Het gebruik van een capuchon blijft niet toegestaan, omdat dit de herkenbaarheid en 

communicatie belemmerd. Tip: thermokleding kan helpen om tijdens het stilzitten op temperatuur 

te blijven.  

 

Uiteraard wensen we iedereen die dit weekend Sinterklaas wil vieren, een mooi feest toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

R. van Velthoven  

Rector Newmancollege 


