
 
Aan: ouders/verzorgers van leerlingen 
Betreft: Maatregelen coronavirus 
Datum: 14 september 2020 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wij ontvangen meerdere berichten van bezorgde ouders over positief geteste docenten en 
leerlingen op het coronavirus. Deze bezorgdheid begrijp ik goed. Ik neem u dan ook graag 
mee in de maatregelen die wij treffen om het virus het hoofd te bieden.  
 
Iedere medewerker die coronaklachten heeft, blijft direct thuis en laat zich testen. Elke 
leerling met corona gerelateerde klachten sturen wij naar huis, de ouders worden gebeld en 
wij vragen de ouders om hun kind te laten testen. Tot nu toe zijn 3 medewerkers en 6 
leerlingen positief getest. Als een docent ziek thuis is vanwege coronaklachten, worden de 
klassen en ouders geïnformeerd door de school en als de GGD het noodzakelijk acht krijgen 
de ouders een brief, waarin staat dat een kind naar school kan als het geen klachten heeft, 
dit geldt ook als een klasgenoot positief is getest. Ook dan hoeven leerlingen zonder 
klachten niet thuis te blijven. Daarnaast letten wij erg op de hygiëne. Bij binnenkomst 
moeten alle leerlingen hun handen wassen. Er wordt optimaal geventileerd, extra 
schoongemaakt en we houden 1,5 meter afstand. 
 
Wij vragen u om uw kind echt niet naar school te laten gaan als het verkouden is of andere 
klachten heeft. Zo voorkomen we meerdere besmettingen. Doordat er zoveel docenten 
getest worden, is er helaas veel lesuitval. Het kan zijn dat uw kind daar hinder van 
ondervindt en eerder dan op het rooster vermeld staat naar huis komt. Dat spijt mij erg, 
maar het is de werkelijkheid van nu.  
 
Om alles goed te stroomlijnen is er een coronacoördinator, Raymond Bronkhorst, aangesteld 
en een mailadres aangemaakt.  Bij vragen kunt Raymond mailen op: 
corona@mundus.espritscholen.nl 
 
Ik hoop dat ik u met dit schrijven voldoende heb geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 
 

Dyane Brummelhuis 
Directeur Mundus College 
 
 
 
 

mailto:corona@mundus.espritscholen.nl

