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9 maart 2020 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Het is een rare en spannende tijd. De berichtgeving rondom het Coronavirus raakt 
ons allemaal. Het doet iets met ons gevoel van veiligheid dat er steeds nieuwe 
besmettingen worden geconstateerd. We merken dat bij leerlingen, aan onszelf en uit 
contacten met sommigen van jullie. 
 
Vanmorgen stuurden we een mail over een bericht in het AD over een besmette 
collega bij onze buren van het GLU en dat sommige X11-collega’s uit voorzorg thuis 
zijn gebleven. Die laatste groep is niet aantoonbaar besmet maar omdat zij of uit 
Noord-Brabant komen of sommige verschijnselen hebben, hebben we liever dat ze 
thuis blijven. Afgelopen dagen hebben we verschillende ouders gesproken die hun 
zorgen uiten omdat hun kinderen of familieleden griepverschijnselen hebben. Op dit 
moment is er echter geen sprake van dat er leerlingen, ouders of medewerkers de 
diagnose Corona hebben en daar dus voor behandeld worden of thuis in quarantaine 
zitten.  
 
Noodzakelijke aanpassingen in het rooster maken direct zichtbaar dat we niet met 
een volledig team kunnen draaien. De komende dagen zullen er meer lessen dan 
wenselijk uitvallen. Dat brengt zorg mee voor alle leerlingen, maar in het bijzonder 
voor de leerlingen die over enkele weken aan hun eindexamen beginnen. Voor hen 
hebben we extra aandacht. We zorgen ervoor dat lesuitval voor hen tot het minimum 
beperkt blijft en dat kan dus wel ten koste gaan van andere leerjaren. We hopen dat 
jullie daar begrip voor hebben. Over het al dan niet doorgaan van examens besluiten 
de verschillende ministeries. Daar zullen we ouders en leerlingen van de 
examenklassen steeds over blijven informeren. 
 
We merken aan leerlingen dat ze er veel mee bezig zijn. We blijven hierover met 
elkaar in gesprek om zodoende zorgen en verhalen te delen en te toetsen aan 
hetgeen er momenteel aan feiten bekend is. De komende periode blijven we in goed 
contact met het RIVM en de GGD regio Utrecht om tot verstandige besluiten te 
komen omtrent bijvoorbeeld het bezoeken van evenementen.  
 
We willen jullie vragen om bij een vermoeden van besmetting met het Coronavirus, 
contact met ons op te nemen. Neem ook contact op als je vragen hebt of als je zoon 
of dochter vragen heeft die je niet kunt beantwoorden of waarover je in gesprek wil. 
Zodra zich relevante ontwikkelingen rond het Coronavirus voordoen, zullen wij jullie 
hierover uiteraard aanvullend informeren. 
 

Met vriendelijke groet, 
  
Moniek Rieter  
  
  
Mede namens 
  
L.W. De Wit en J.P. Gaemers 
College van Bestuur 
  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/wat-doet-de-ggd/rampen-en-crises/coronavirus-in-de-regio-utrecht.html
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Hieronder ter aanvulling nog de informatie en aanbevelingen zoals deze bekend zijn 
met betrekking tot de regio Utrecht: 
 
 
Teruggekeerd uit het buitenland? 

Het RIVM geeft reizigers die terugkeren van vakantie uit een gebied waar het 
Coronavirus heerst het advies om de gezondheid in de gaten te houden. Wanneer 
zich bij de reizigers, na terugkeer uit één van deze gebieden, gezondheidsklachten 
zoals verkoudheid, hoesten, kortademigheid of koorts hebben ontwikkeld, dan is het 
advies om thuis te blijven en uit te zieken zodat anderen niet worden besmet. Als de 
klachten verergeren, kan de huisarts of de GGD in de regio gebeld worden. 

Aandacht voor preventie 

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine 
druppeltjes komt het virus in de lucht. Het advies van het RIVM is daarom: 

• Was de handen regelmatig; 
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; 
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg. 
• Schud geen handen (aanvulling premier Rutte) 

We voeren deze adviezen als gedragsregel binnen onze school in. 

Meer informatie? 

Actuele informatie over het Coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Heeft u 
specifieke vragen, bel dan het landelijk informatienummer voor vragen over het 
Coronavirus: 0800 – 1351 of bel met de GGDrU infectieziektebestrijding 030 – 608 
60 86. 
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