
 

 

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 

SKVOB e.o.-scholen 

 

Betreft: verscherpt advies inzake corona en Noord-Brabant 

Breda, 8 maart 2020 

 

 

Beste leerling, ouder/verzorger,  

 

Zoals u wellicht weet, heeft het RIVM op vrijdagavond zes maart een verscherpt advies 

gegeven voor de inwoners van Noord-Brabant. De scholen van SKVOB e.o. houden zich 

aan de richtlijnen van het RIVM en van de GGD. Wat betekent dit concreet? 

 

Wat is het advies van het RIVM? 

In het kort komt het hierop neer dat wanneer je last hebt van verkoudheid, hoesten of 

koorts het RIVM je adviseert om je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Dat 

betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Eén 

dag (24 uur) nadat de klachten over zijn kan het normale leven weer worden opgepakt.  

 

Kan mijn kind naar school? 

Onze scholen zijn gewoon open. Als uw kind geen klachten heeft van verkoudheid, 

hoesten of koorts kan het gewoon naar school. 

 

En als een van de gezinsleden de genoemde klachten heeft? 

Voor elk gezinslid geldt hetzelfde bovenstaand advies. Gezinsleden die geen klachten 

hebben, kunnen gewoon naar hun werk of naar school. Alleen als een van de 

gezinsleden besmet is met corona of in de testfase zit, dienen alle gezinsleden uit 

voorzorg thuis te blijven.  

 

Wordt uw kind gaandeweg een schooldag ziek, dan zal school contact met u opnemen 

en uw zoon/dochter naar huis laten gaan. Dit doen we in het belang van uw kind, maar 

ook van alle leerlingen en medewerkers van de school. 

 

Gaan de lessen door? 

Het is mogelijk dat bij afwezigheid van docenten niet alle lessen doorgang kunnen 

vinden. Mocht dit het geval zijn dan wordt u daar op de bekende wijze van op de 

hoogte gesteld. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over het advies van het RIVM vindt u op de site van de rijksoverheid, te 

weten https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-

vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant 

 

Hier vindt u het RIVM-advies inzake Noord-Brabant  

https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant 

 

Met vriendelijke groet,  

Caroline Klein  

Rector 

 

mede namens Drs. B.J. Buddingh’ 

voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. 
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