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Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van het Staring College 

 

 

Lochem, 11 maart 2020  

 

ons kenmerk: 4089.1920 

betreft: aanvullende beleidsmaatregelen tegen verspreiding van het corona-virus 

 

 

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

 

Op 28 februari jl. zijn jullie geïnformeerd over de maatregelen om het gevaar voor besmetting met het 

corona-virus te beperken. Afgelopen week en deze week werken daarom drie medewerkers preventief 

thuis (waarvan één docent). Deze week is daar nog één medewerker bijgekomen. Afgelopen week waren 

er 15 leerlingen thuis aan het werk, waarvan 14 ook deze week. Bepalend was namelijk de incubatietijd 

van 14 dagen na het moment waarop iemand het risicogebied verliet. 

Mentoren, vakdocenten en afdelingsleiders van de betreffende leerlingen hebben zich ingespannen om 

hun leerproces zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Ook zijn er mogelijkheden geregeld om via 

face-time toch enkele lessen ‘bij te wonen’.  

Intussen is er een ‘corona-team’ geformeerd. Dit team komt wekelijks bijeen om interne en externe 

informatie bij elkaar te brengen, te beoordelen en besluiten te nemen over beleidsmaatregelen en andere 

vervolgacties. 

De ontwikkelingen in Nederland en die in de risicogebieden zoals bijvoorbeeld Italië volgen wij op de 

voet. Dit geldt ook voor de adviezen van RIVM, HumanCapitalCare (HCC), GGD, Buitenlandse Zaken, de 

gemeentes en de VO-Raad. We informeren ons ook over de wijze waarop andere besturen in VO en PO 

omgaan met deze problematiek. We zijn blij dat we mogen constateren dat het virus onze nabije regio 

nog nauwelijks heeft bereikt.  

Alles overziend heeft het corona-team op 10 maart besloten tot de volgende aanvullende 

beleidsmaatregelen: 

1. In het geval dat de medewerkers en leerlingen die vorige week en deze week thuis zijn gebleven 

geen ziekteverschijnselen hebben gekregen zijn zij vanaf 16 maart aanstaande weer welkom in de 

school. 

 

2. In elke gezinssituatie, waar een besmetting met het corona-virus is vastgesteld, volgen wij de 

adviezen op van de GGD. Momenteel zal dit betekenen dat het gezin thuis moet blijven (dan wel dat 

behandeling elders noodzakelijk is). Zo’n situatie doet zich thans nog niet voor. 

 

3. In gezinssituaties waarin een gezinslid zeer recent (vanaf 9 maart) gezond is teruggekomen uit een 

risicogebied, en medewerker of leerling eveneens gezond is, is toch het zeer dringende verzoek om 

thuis te blijven werken. Wij vragen iedereen om eigen verantwoordelijkheid te nemen om het risico 

op besmetting zoveel mogelijk te helpen beperken. De school zal er alles aan doen om dit thuis 

werken zo goed mogelijk te laten verlopen.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Leerlingen die dit betreft wordt gevraagd om zich bij de afdelingsleider te melden, zodat er 

afspraken gemaakt kunnen worden over het thuis werken en over eventueel geplande toetsen.     

 

5. Excursies in Nederland kunnen doorgaan behalve naar Noord-Brabant. 

Wat betreft de komende studiereis naar Cambridge zal ruim van te voren een afweging 

gemaakt en gecommuniceerd worden. Steeds meer scholen gelasten alles af ook al gaat het 

niet om een risicogebied. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen. 

6. De genomen hygiëne maatregelen blijven van kracht: 

- Zeer regelmatig de handen wassen 

- Niesen of hoesten in de elleboog 

- Papieren zakdoekjes gebruiken en die direct weggooien. 

 

7. Zoals eerder gecommuniceerd, maar nu ook nog eens benadrukt door de regering: 

iedereen wordt opgeroepen om elkaar géén hand te geven. Er zijn voldoende respectvolle 

alternatieven. 

 

8. Wie vanwege eigen gezondheid of die van een naaste zich extra zorgen maakt over mogelijke 

besmetting, wordt geadviseerd in gesprek te gaan met de mentor of zo nodig met de 

afdelingsleider voor eventuele maatwerkafspraken over voorzorgsmaatregelen. 

 

De mentoren van de thuiszittende leerlingen zal gevraagd worden om contact op te nemen met het 

gezin over de terugkeer volgende week en om zo nodig de klas te informeren. 

Mocht dit bericht vragen oproepen dan verzoek ik u en jou contact op te nemen met de eigen 

mentor of zo nodig met de afdelingsleider.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de directie, 

 

 

 

 

C.E. Krist-Spit, 

bestuurder 

 

 

 

 


