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Onderwerp: corona update  

Abbenbroek, 31 maart 2021 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 
Om u mee te nemen in de ontwikkelingen binnen Onderwijsgroep EduMare, geven wij u via 
deze brief een update.  
 
Oplopend aantal besmettingen 
Nu kinderen meer worden getest loopt automatisch het aantal besmettingen op de scholen 
op. We zien dat de situatie per school kan verschillen. Een aantal scholen heeft er niet of 
nauwelijks mee te maken. Tegelijkertijd zijn er ook scholen met meerdere groepen in 
thuisquarantaine. 
 
Stappen  
Zodra een school te maken krijgt met iemand (medewerker of leerling) die positief is getest, 
worden de volgende stappen gezet:  

1. Eerst neemt de schooldirectie contact op met het scholenteam van de GGD 
Rotterdam-Rijnmond. Op basis van de besmettelijke periode (48 uur voor de dag van 
de eerste klachten) geven zij aan of de groep of klas in quarantaine gaat.     

2. Vervolgens bekijkt de school hoe het (thuis)onderwijs kan worden geregeld.   
3. Daarna worden ouders van de groep zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld.  

 
Bij verkoudheid thuisblijven 
We zien dat steeds meer ouders hun kinderen laten testen bij klachten. Hoewel negatief 
getest kunnen kinderen verkouden zijn. Om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen 
organiseren willen wij u vragen om uw kind ook dan thuis te houden. Dit heeft ermee te 
maken dat ook verkoudheid besmettelijk is en kan leiden tot ziekte van medeleerlingen en de 
leerkrachten.  
 
Uiteraard is dit maatwerk, want bij hele lichte klachten of hooikoorts mag uw kind gewoon 
komen. Bij twijfel over wat te doen kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 
Wij wijken hierin af van de landelijke richtlijnen, maar vragen vanwege de continuïteit van het 
onderwijs om uw medewerking.   
 
Zelftesten 
In de afgelopen week krijgen we veel vragen over het doen van zelftesten. Zelftesten zijn 
niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen als u of uw kind in contact was met 
iemand met corona. Daarvoor maakt u nog steeds een testafspraak bij de GGD. Bij de GGD 
wordt uw kind door een professional getest en zijn gevoeligere testmethoden beschikbaar. 
De uitslag is dan betrouwbaarder. 
 
 

http://www.edumarevpr.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
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Compliment 
Onder deze moeilijke omstandigheden stellen de schoolteams alles in het werk om samen 
met u het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat is een groot compliment waard 
voor onze scholen, maar zeker ook voor u als ouders.  
 
Pasen zal ook dit jaar anders gevierd worden dan wij gewend zijn. Maar wel in de 
wetenschap dat er nu licht is aan het einde van de tunnel. We zullen nog even moeten 
volhouden met en voor elkaar.  
 
Mede namens de schooldirecteuren wensen wij u fijne paasdagen. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Ingrid van Doesburg 
Henk de Kock 
Bestuurders 

http://www.edumarevpr.nl/

