
MEMO  
 
Aan:      leerlingen, ouders / verzorgers 
Van:      directie C.T. Stork College 
Datum:  13 maart 2020 
_________________________________________________________________________________ 
 
Beste leerling(en), ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Op 2 maart hebben wij jullie geïnformeerd over het Coronavirus COVID-19. Na gisteren is het duidelijk 
geworden dat er verscherpte maatregelen gelden tot in ieder geval 31 maart 2020. De scholen worden 
gezien als een essentieel onderdeel van de maatschappelijke infrastructuur en blijven daarom open. 
Het bestuur van onze school laat zich daarbij leiden door adviezen van deskundigen uit betrouwbare 
bronnen, zoals het RIVM en de GGD.  
 
Maatregelen 
Op basis van de informatie van dit moment heeft het bestuur vandaag besloten tot de volgende 
maatregelen, die met onmiddellijke ingang gelden: 
 

1. Leerlingen die één van de volgende ziekteverschijnselen vertonen moeten thuisblijven: 
- Verkoudheid 
- Koorts  
- Hoesten of luchtwegklachten 
Mocht dit aan de orde zijn, dan dient ziekmelding te geschieden conform de reguliere 
procedure. 
 

2. Bijzondere bijeenkomsten en schoolse activiteiten met meer dan 100 personen worden 
afgelast. Wij focussen ons op het laten doorgaan van onze primaire taak; het geven van 
onderwijs en proberen zoveel mogelijk in kleine groepen te werken. Reeds ingeplande 10-
minuten gesprekken worden geannuleerd. Het streven is om zoveel mogelijk telefonisch of 
online zaken te regelen.  
 

3. Alle excursies en reizen die in de maand maart gepland zijn, gaan niet door. Alle geplande 
reizen – tussen 1 april t/m 27 april – naar gele, oranje of rode gebieden worden conform 
eerder besluit geannuleerd of uitgesteld. 
 

4. In geval van besmetting of sterk vermoeden van besmetting van leerling(en) geldt een 
onmiddellijke meldplicht bij de schoolleiding. De protocollen van het RIVM en de GGD treden 
dan direct in werking. 
 

5. Mochten er veel lessen vanwege ziekte van docenten uitvallen dan zullen we moeten 
improviseren. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe dit de komende tijd zal uitpakken. 
Houd Zermelo in de gaten voor de meeste recente informatie. 

 
Hygiëne 
Verder vragen we jullie om thuis aandacht te blijven schenken aan handen wassen en andere 
persoonlijke hygiëne. Ook onze medewerkers blijven hier alert op. Dat houdt in dat wij (en de 
leerlingen) regelmatig onze handen goed wassen met zeep, hoesten en niezen in de binnenkant van 
de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en geen handen geven. Zo maken we het risico op 
verspreiding van besmettelijke ziekten zo klein mogelijk. 
 
Communicatie en informatie 
De schoolleiding bekijkt, in het licht van de corona-ontwikkelingen, keer op keer of er extra 
maatregelen moeten worden genomen om een veilige en gezonde school- en werkomgeving te 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
http://www.ggd.nl/
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.rivm.nl/hygiene


kunnen blijven bieden. Wij blijven jullie zoveel mogelijk informeren via brieven en de websites van de 
scholen.   
 
Mochten er vragen, tips of opmerkingen zijn, neem dan contact op met de schoolleiding. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding C.T. Stork College, 
Astrid de Jong 
Anja Roelfs 
 
 


