Aan alle ouders van leerlingen van de
scholen van Openbaar Onderwijs Groningen

12 maart 2020

Communicatie coronavirus
ID

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Gezien de landelijke en regionale ontwikkelingen rond het coronavirus vinden we het belangrijk om u mee
te nemen in de stand van zaken en aanpak voor de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen.
Centraal informatiepunt: www.o2g2.nl/coronavirus
Om alle ouders doorlopend op de hoogte te brengen van de snelle ontwikkelingen vindt communicatie
plaats via een liveblog www.o2g2.nl/coronavirus. Hier houden we tussen 09.00 en 17.00 regelmatig de
laatste stand van zaken bij.
Geen besmette leerlingen en medewerkers
Op dit moment is bij geen van onze leerlingen en medewerkers het coronavirus vastgesteld. Uit
voorzichtigheid voor verspreiding blijven enkele leerlingen in afspraak met de huisarts en GGD thuis.
Drie leerlingen in quarantaine
De stand van zaken (donderdag 12 maart 16.00 uur) is dat twee leerlingen van het Montessori Lyceum
Groningen en een leerling van de Bekenkampschool op advies van de GGD en de eigen huisarts thuis
blijven. Dit gebeurt in verband met een (vermoeden van) besmetting in het gezin. Het advies van de GGD
is dat alle klasgenoten, leerlingen en medewerkers gewoon naar school kunnen. Bij verkoudheid, hoesten
of koorts is het advies om thuis te blijven. Het huidige beleid van de overheid is dat onze scholen open
blijven.
Onze aanpak
We bewaren de rust op onze scholen in contact met elkaar, leerlingen en ouders. De communicatie naar
ouders en medewerkers over de stand van zaken rond het coronavirus verloopt via de liveblog
www.o2g2.nl/coronavirus. Bij grote veranderingen ontvangt u bericht vanuit ons bestuur.






Alle activiteiten buiten de school of waarbij externen (anders dan medewerkers van school en
leerlingen) betrokken zijn gaan tot 31 maart niet door. Dit wordt naar ouders, het team en
derden gecommuniceerd door de schoolleiding.
De schoolleiding en het bestuur werken in continu contact nauw samen om de regie van de
autoriteiten door te vertalen naar de scholen. We werken samen met de besturen en
kinderopvang vanuit het voorbereidend stappenplan om zoveel mogelijk gelijk op te trekken
voor de aanpak in de regio.
We volgen de besluiten vanuit de overheid.

Met vriendelijke groet,

De heer Theo Douma
Voorzitter College van Bestuur

