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Enschede, 10 maart 2020 

Betreft: communicatie en informatie Coronavirus COVID-19 

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

In Twente heeft de GGD besmettingen met het Coronavirus COVID-19 vastgesteld. Net als 

jullie voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Het bestuur van onze school 

heeft een team samengesteld dat de ontwikkelingen op de voet volgt en indien nodig 

maatregelen treft. Zij laten zich daarbij leiden door adviezen van deskundigen uit 

betrouwbare bronnen, zoals RIVM en GGD.   

Update over besluit school-/studiereizen 

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege heeft besloten dat de termijn wordt 

verlengd waarin reizen naar gele, oranje of rode gebieden moeten worden  

uitgesteld of geannuleerd. De termijn is verlengd tot en met 24 april, dus tot aan de 

meivakantie. Kijk voor meer informatie op www.bc-enschede.nl/coronavirus. 

Communicatie en informatie 

In geval van besmetting of sterk vermoeden van besmetting van leerling(en) of 

medewerker(s) geldt een onmiddellijke meldplicht bij de schoolleiding. Er zullen dan direct 

enkele protocollen in werking treden. Uiteraard stellen we jullie op de hoogte als dit gebeurt. 

Zodra er wijzigingen in de maatregelen zijn, wordt zo spoedig mogelijk de informatiepagina  

www.bc-enschede.nl/coronavirus geüpdatet. Hier vind je de meest actuele informatie. 

Indien nodig, zullen wij leerlingen en ouders per e-mail informeren. 

Kan ik naar school? 

Leerlingen die niet ziek zijn kunnen net als anders gewoon naar school. Belangrijk om te 

weten: iemand kan pas anderen besmetten als diegene zelf symptomen vertoont. Als een 

school niet is gesloten, geldt in principe de Leerplichtwet.  

Ben je wel ziek? Handel dan allereerst zoals je gewoonlijk doet. Maak je je zorgen over 

jouw gezondheid? Lees dan hieronder het advies van de Rijksoverheid (of lees het 

uitgebreide advies op de site van het RIVM).  

Verder vragen we je om ook thuis extra aandacht te schenken aan handen wassen en 

andere persoonlijke hygiëne. Mocht je vragen, tips of opmerkingen hebben dan kun je die 

kwijt bij je schoolleiding.  

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Schilt 

voorzitter centrale directie 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.ggd.nl/
http://www.bc-enschede.nl/coronavirus
http://www.bc-enschede.nl/coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.rivm.nl/hygiene
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Het advies van de Rijksoverheid luidt als volgt (of lees het uitgebreide advies op de site van 

het RIVM): 

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid, wat moet ik doen? 

Heb je 

 Verkoudheidsklachten of verhoging (minder dan 38 graden Celsius) 

 Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied 

geweest waar het coronavirus heerst:  

o China (inclusief Hong Kong en Macau) 

o Singapore 

o Zuid-Korea 

o Iran 

o de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-

Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. 

Dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone 

verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand 

tot andere mensen. 

Worden je klachten erger: 

•    Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) 

•    Je moet hoesten of je bent benauwd 

Dan moet je wel bellen met de huisarts.  

 

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuis blijven? 

Sommige mensen vragen we om fysiek contact met anderen te beperken (social 

distancing). Het gaat dan om mensen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het 

coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar hun werk of school mogen. Ze kunnen wel 

eventueel thuiswerken. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te 

doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen 

lichamelijk contact maken. Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen: 

 Huisgenoten van patiënten met COVID-19 

 Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en 

verkoudheidsklachten of koorts hebben. Het gaat om de volgende gebieden: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
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o China (inclusief Hong Kong en Macau) 

o Singapore 

o Zuid-Korea 

o Iran 

o de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-

Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. 

Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Blijf thuis om uit te zieken en anderen 

niet te besmetten. Bel met de huisarts als de klachten erger worden. 

 

Mijn huisgenoot is teruggekomen uit gebied waar COVID-19 

heerst en heeft gezondheidsklachten. Moet ik nu ook 

thuisblijven? 

Nee, je hoeft niet thuis te blijven. Voor zieke huisgenoten geldt dat zij fysiek contact met 

anderen moeten beperken. Dat betekent dat ze niet naar het werk/school mogen. 

Thuiswerken kan eventueel wel. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld 

boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen 

blijven en geen lichamelijk contact maken. 

 

Ik ben op vakantie geweest in een gebied waar COVID-19 

heerst en heb nu klachten, wat moet ik doen? 

Houd je gezondheid in de gaten. Als je verkoudheidsklachten hebt, blijf thuis om uit te 

zieken en om anderen niet te besmetten. Als de klachten erger worden, bel dan met de 

huisarts. 

 

 

 

 


