
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) 
 
Vandaag is het kabinet bij elkaar gekomen voor crisisoverleg over het coronavirus. Volgens het RIVM 
en onze premier draagt het sluiten van scholen en kinderopvang op dit moment niet bij aan het 
tegen gaan van de verspreiding van het virus. Scholen en kinderopvang blijven dan ook open. 
 
Wel scherpt het kabinet het beleid aan en adviseert iedereen die last heeft van de luchtwegen en/of 
koorts dringend om thuis te blijven. Wij volgen hierin het beleid van het RIVM en de GGD. 
Dit betekent dat als je kind hoest, neusverkouden is, keelpijn en/of koorts heeft, wij je verzoeken om 
het thuis te houden totdat dit over is. Worden de klachten erger, neem dan contact op met de 
huisarts. 
 
Het aangescherpte beleid geldt ook voor onze medewerkers. Dit kan betekenen dat er meerdere 
medewerkers dan gebruikelijk ervoor moeten kiezen om thuis te blijven. Dit kan betekenen dat wij 
misschien groepen moeten samenvoegen of kinderen op een andere groep moeten opvangen. We 
zullen jullie hier dan altijd eerst over inlichten, zodat jullie zelf de keus kunnen maken of jullie dit 
willen of het kind dan liever ophalen. In uiterste nood, als we geen vervangende maatregelen kunnen 
inzetten, verzoeken wij je om je kind thuis te houden. Mocht dit het geval zijn dan zullen we je 
hierover informeren. 
 
Dit willen we natuurlijk voorkomen. Het is noodzakelijk dat je je kind met verkoudheidsklachten zo 
snel mogelijk afmeldt. 
 
De nieuwe maatregelen gelden tot en met 31 maart aanstaande. We houden je op de hoogte bij 
wijzigingen in de maatregelen en/of nieuwe maatregelen. 

Blijf op de hoogte via de website van de RIVM: www.rijksoverheid.nl/coronavirus 

Voor de mensen die het volledige overzicht van maatregelen nog niet gezien hebben, deze staan 
onder aan deze mail. 
 
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
De maatregelen zijn: 
 
- Iedereen in Nederland: 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. 
- Mensen 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: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis 
als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het 

http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus


buitenland. 
- Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van 
grootschalige colleges. 
- Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven 
gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal.  
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. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. 
 
 


