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C/20-21/05a
Goes, 16 september 2020

Aan:

Leerlingen en ouders van Het Goese Lyceum locatie Oranjeweg

Betreft: Informatie corona - leerling positief getest
Goes, 16 september 2020
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Eén van onze leerlingen is vandaag positief getest op corona. Vanmorgen werd ik daarover
geïnformeerd. De VO-raad heeft een protocol opgesteld waarin staat hoe de school moet handelen
in een situatie als deze. Wij volgen dat protocol. Om die reden richt ik mij tot u/jullie.
Het betreft een leerling uit mavo 3. Alle leerlingen van mavo 3 worden of zijn inmiddels
geïnformeerd, ons personeel en de leerlingen uit mavo 3 weten ook om wie het gaat. Dit is nodig
om het protocol te kunnen volgen. Dat de naam niet in deze brief wordt genoemd heeft te maken
met de privacy wetgeving. Een familielid van de betreffende leerling zit in de brugklas en zal in
quarantaine blijven.
U krijgt van mij dezelfde informatie als die ik verstuurd heb naar ons personeel. Dan bent u op de
hoogte van de wijze waarop zowel personeel als leerlingen/ouders nu moeten handelen.
Het protocol geeft het volgende aan:
Personeel
1. Ga na of je intensief contact hebt gehad met de besmette persoon, dat wil zeggen langer
dan 15 minuten, binnen een straal van 1,5 meter.
2. Informeer mij (de rector) als er intensief contact is geweest tussen jou en de besmette
persoon, zodat ik dit kan melden aan de GGD.
3. Er gaat bron- en contactonderzoek door de GGD plaatsvinden en jij en onze leerlingen
worden mogelijk benaderd.
4. Op basis van het bron- en contactonderzoek zullen collega's/leerlingen met wie de besmette
leerling intensief contact heeft gehad van de GGD het advies krijgen om zich te laten testen
of in quarantaine te gaan. Ik ga ervan uit dat je dit advies opvolgt.
5. Ouders zullen geïnformeerd worden. Stuur vragen van ouders door naar de afdelingsleiders,
die nemen de vragen door met de rector zodat we eenduidig kunnen informeren en
consistentie gewaarborgd is. Jullie krijgen ook de brief die naar de ouders gaat.
Leerlingen
6. De afdelingsleider informeert de leerlingen van Mavo 3 tijdens de les dat een medeleerling
positief getest is op corona. De naam van de leerling wordt genoemd zodat leerlingen
zichzelf dezelfde vraag kunnen stellen als het personeel: ben ik in intensief contact geweest
met de besmette persoon?
a. Leerlingen die intensief contact hebben gehad met de besmette persoon, moeten
extra alert zijn op klachten. Bij klachten blijven zij thuis en laten zij zich testen.
De school geeft geen namen van leerlingen door aan de GGD. De GGD neemt
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contact op met leerlingen en personeel op grond van het contact-onderzoek. Als
leerlingen en hun ouders zich zorgen maken, kunnen zij zelf contact opnemen met de
GGD.
b. Aan de leerlingen van mavo 3 wordt meegedeeld dat het mogelijk is dat zij benaderd
zullen worden door de GGD en dat zij het advies kunnen krijgen om zich te laten
testen of in quarantaine te gaan.
7. Elke docent wijst de leerlingen in de klas nog eens nadrukkelijk op de maatregelen van
afstand en hygiëne.
8. Elke docent wijst de leerlingen erop dat hun ouders een brief krijgen met informatie
hierover.
Zonder tegenbericht gaat het onderwijs op Het Goese Lyceum door zoals we dat nu doen. En
uiteraard houden we u op de hoogte.
Als u vragen heeft dan kunt u die natuurlijk stellen via info.oranjeweg@goeselyceum.nl.

Met vriendelijke groet,
C. Biesterbosch-Gunst MME
Rector.

