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Geachte dames en heren,  

Coronavirus 

Zoals eerder aan u bekend gemaakt, worden op de scholen van de Rotterdamse Schoolvereniging de richtlijnen, 
suggesties en (dwingende) maatregelen van het RIVM, de GGD en de verschillende overheden gevolgd als het gaat 
om besmetting met het Coronavirus te voorkomen of in te dammen.  

Hedenmiddag zijn de suggesties en maatregelen aangescherpt. U heeft daarvan vast iets meegekregen.  

Voor iedereen in Nederland geldt: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal 
contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties 
zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

In heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 

Voor kwetsbare personen geldt (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd grote gezelschappen en 
openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te 
beperken. 

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen geldt het navolgende. Blijf pas thuis als u klachten hebt 
en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. 

Reis niet naar het buitenland. 

Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges. 

Scholen in het primair onderwijs (waaronder basisonderwijs), voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en 
kinderopvang blijven open; er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal, zo is de 
redenering. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de 
maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken 
van de verspreiding van het virus.  

Dit betekent dat kinderen die verkouden zijn of grieperige verschijnselen hebben, uit voorzorg worden 
thuisgehouden, ook al is het Coronavirus bij deze kinderen niet vastgesteld. 

Voor onze scholen is een aantal excursies afgelast in verband met deze bijzondere situaties. U wordt daar via e-mail 
over op de hoogte gehouden. 

De groepen 8a en 8b op RSV-Noord zullen aanstaande maandag naar Vlieland vertrekken; morgen (vrijdag 13 
maart) zal worden besloten (in nauw overleg met het RIVM) of aanvullende maatregelen worden getroffen of 
annulering moet plaatsvinden.  

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met een vriendelijke groet,  

P.O. Severin, directeur. 

 

 
 

 


