
 

 

Asten / Someren, 7 oktober 2020 

 

Betreft: besmetting corona 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

Vandaag ontvingen wij het bericht dat een leerling van onze school positief is getest op 

Covid-19. De betrokken leerling zit in Asten op school. De leerlingen die met de besmette 

leerling in contact zijn geweest, zijn inmiddels geïnformeerd en zijn thuis in quarantaine. 

Verdere informatie over de leerling verstrekken we niet omwille van de privacy.  

 

We doen op school alles wat in ons vermogen ligt om onze school een veilige leer- en 

werkplek te laten blijven, maar het is zeer goed mogelijk dat in de komende tijd het aantal 

besmettingen zal oplopen. We willen daarom een gedragslijn met u afspreken. 

Hier hebben we contact over gehad met de GGD. De GGD doet zelf geen contact- en 

brononderzoek meer. Het is de bedoeling dat een leerling bij een positieve testuitslag zelf 

contact opneemt met de leerlingen waarmee nauw contact is geweest zodat zij in 

quarantaine kunnen gaan. Om het aantal besmettingen zo klein mogelijk te houden, vragen 

we u als volgt te handelen: 

 

1. Blijf de gezondheid van uw zoon/dochter goed in de gaten houden.  

2. Heeft uw kind (milde) klachten, dan blijft hij/zij thuis, meldt u dit bij de school en 

vragen we u nadrukkelijk een coronatest te laten doen. Uw kind blijft dan thuis totdat 

de uitslag bekend is en deze negatief is.  

3. Is de uitslag van de test positief, meld dit dan z.s.m. bij de mentor van uw kind. Volg de 

richtlijnen van het RIVM t.a.v. thuisquarantaine op. 

4. Neem zelf direct contact op met de personen waarmee uw kind nauw in contact is 

geweest in de besmettelijke periode, zodat ook zij in quarantaine kunnen gaan.  

In de komende periode zijn onze belangrijkste doelen: zo min mogelijk besmettingen en 

een school die operationeel kan blijven. Daar gaan we onze energie op richten. Dat 

betekent, dat we niet meer aan elke besmetting een brief zullen wijden, maar we alleen 

berichten die werkelijk bijdragen aan deze doelen met u zullen delen.  

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact 

opnemen met de mentor van uw zoon/dochter. 

 

 

Irma van Nieuwenhuijsen, rector 


