
Plaats:      Zwolle 

Datum:  8 september 2020  

Aan:       Ouders/verzorgers en leerlingen Thomas a Kempis College 

Onderwerp:   Leerling TaK besmet met coronavirus 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling, 

 

Binnen onze school is een leerling besmet met het coronavirus. Deze leerling had les aan de 

Schuurmanstraat, zit in thuisisolatie en wordt de komende 10 dagen in de gaten gehouden.   

Leerlingen en medewerkers met wie de besmette leerling in contact is geweest, moeten zichzelf de 

komende twee weken goed in de gaten houden en bij milde klachten zich te laten testen. Zonder 

klachten mogen zij gewoon naar school of aan het werk. Wie ernstige verkoudheidsklachten, koorts of 

benauwdheid heeft, moet zich melden bij de GGD. Het is nog onduidelijk waar de leerling de 

besmetting heeft opgelopen. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Mochten aanvullende 

maatregelen nodig zijn, dan informeren we je daarover.  

Wordt de school gesloten?  

Er is geen reden om de school te sluiten, omdat met het opsporen van de contacten van de leerling 

voldoende maatregelen zijn genomen om verspreiding van het coronavirus te beperken.  

Mag mijn kind naar school?  

Wanneer uw kind geen klachten heeft, dan kan hij/zij gewoon naar school. Heeft uw kind milde 

verkoudheidsklachten en verhoging vanaf 38°, dan blijft uw kind thuis en meld u hem/haar ziek op 

school. U kunt uw kind gratis laten testen. Bel gratis met het landelijke nummer 0800-1202 om een 

afspraak te maken voor een test bij de GGD. Is deze test negatief, dan mag uw kind weer naar school. 

Is deze positief, dan informeert u de mentor hierover.   

Wat kan ik doen ook al heb ik geen klachten?  

We raden u en uw kind aan goed op de eigen gezondheid te letten en u te houden aan de 

basisregels:  

1. Houd 1,5 meter afstand van anderen 

2. Was/desinfecteer vaak je handen 

3. Hoest en nies in je elleboog 

4. Ga weg als het druk is 

5. Reis zoveel mogelijk buiten de spits 

Meer informatie 

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over het coronavirus 

Voor vragen die betrekking hebben op uw kind, kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.  

 

Als er nieuws is, dan nemen wij weer contact met u op. Voor nu hoop ik u hiermee voldoende te 

hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,  

Eric Lippold 

Directeur Thomas a Kempis college 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

