
 
 

Aan alle leerlingen van het Zwijsen College en hun ouders/verzorgers 

 

 

Veghel, 7 maart 2020 

 

 

Betreft: Maatregel RIVM 

 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),  

 

Zoals u wellicht al hebt vernomen, is er vanuit het RIVM een bijzondere maatregel afgekondigd voor de 

provincie Noord-Brabant. Aan alle inwoners wordt verzocht bij verkoudheid, hoesten of koorts hun 

sociale contacten te beperken. Dit betekent thuisblijven van school. 

 

Bij navraag is ons verteld dat dit zeker ook begin volgende week nog het geval zal zijn. Daarom verzoek 

ik leerlingen en medewerkers die één van deze klachten hebben niet naar school te komen. Pas als de 

klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer op school te komen. Om een helder beeld te hebben van 

de omvang van de situatie vraag ik ouders bij ziekmelding van hun zoon of dochter aan te geven of het 

is wegens deze bijzondere maatregel of dat het een normale ziekmelding betreft.  

 

Mocht er sprake zijn van toetsen kan ik u geruststellen. Dat gaan we oplossen en bespreken op het 

moment dat uw kind weer op school is. Voor de leerlingen uit de klassen havo 4, vwo 4 en vwo 5 is er 

sprake van schoolexamens. Wanneer examens wegens deze omstandigheden niet gemaakt kunnen 

worden, zorgen we ervoor dat het inhaalmoment zo snel mogelijk wordt vastgelegd als de leerlingen in 

kwestie weer op school zijn. De herkansingen zijn pas vanaf 15 april dus dat geeft ons wat extra tijd. 

 

De omstandigheden kunnen een verhoogde lesuitval veroorzaken wegens ziekmeldingen van collega’s. 

We gaan ons uiterste best doen dit tot een minimum te beperken, maar de veiligheid staat in dezen 

natuurlijk voorop. Ik heb er alle vertrouwen in dat u hiervoor begrip heeft.  

 

In verband met de drukte die onze receptiemedewerkers begin komende week waarschijnlijk zullen 

ervaren, wil ik u verzoeken de vragen die u omtrent de maatregel van het RIVM hebt niet aan hen te 

stellen. Zij zullen uw vragen niet kunnen beantwoorden en op de website van het RIVM kunt u alle 

informatie vinden die beschikbaar is. 

 

Ik wens de mensen die zich niet lekker voelen een voorspoedig herstel en hoop, waarschijnlijk met 

velen, dat we weer snel terug kunnen naar normale omstandigheden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anita O’Connor 

Algemeen directeur VO Veghel 

Tot VO Veghel behoren het Zwijsen College en het Fioretti College 


