
 

 

Zaandijk, 26 oktober 2020 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen 

van klas 2B, 2C, 2D, 2F en clusters 3M.fa1 en 4M.fa1 

 

 

Betreft: maatregelen bij positieve test van personeel 

            Categorie 1 

 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s), 

  

Tot aan de herfstvakantie hebben wij geen enkele besmetting met Covid-19 op 

onze school gehad onder de medewerkers. Helaas moeten wij u nu melden via 

deze brief dat wij gisterenavond geïnformeerd zijn dat wij binnen onze organisatie 

één besmetting hebben rondom Covid-19. Het betreft een docent die afgelopen 

vrijdag, op zijn vrije dag, milde klachten kreeg. Hij is zaterdag getest en hij heeft 

zondag de uitslag positief gekregen. Wij wensen onze collega veel beterschap toe. 

  

Het Saenredam heeft direct contact opgenomen met de GGD en afgestemd welke 

vervolgstappen genomen dienen te worden. Dit n.a.v. de RIVM-richtlijnen van het 

bron- en contactonderzoek. 

  

Wij versturen vandaag twee brieven naar de ouders van onze leerlingen met een 

bijlage van de GGD waarin u kunt lezen welke voorzorgsmaatregelen aan uw 

zoon/dochter gevraagd worden wanneer uw zoon/dochter in Categorie 1 valt. 

  

Categorie 1 

Een brief aan ouders/verzorgers wiens kinderen afgelopen woensdag en 

donderdag les gehad hebben van de betreffende docent. Zij vallen binnen de 

categorie ‘overige contacten’. 

  

Categorie 2 

Een brief aan ouders/verzorgers wiens kinderen afgelopen donderdag geen les 

gehad hebben van de betreffende docent. 

  

Uw zoon/dochter valt binnen de eerste categorie en heeft afgelopen woensdag 

en donderdag wel les gevolgd bij de betreffende collega. In de bijgevoegde brief 

van de GGD leest u welke voorzorgsmaatregelen aan uw zoon/dochter gevraagd 

worden om te nemen. 

  

Wij geven nu ook alvast aan dat wij bij een eventuele volgende besmetting 

binnen de organisatie enkel de betrokkenen informeren die vallen onder de 

groepen ‘nauw contact’ of ‘overige contacten’.  

  

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor of teamleider 

van uw zoon/dochter.  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Namens de schoolleiding, 

  

M. Hendriks 

Directeur Het Saenredam 

 

 

Bijlage: 1 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

