
 
 
 
 
 
 
 
Aan de ouders, verzorgers en leerlingen van het Montaigne Lyceum 
 
 
 
Den Haag, 12 maart 2020  
 
Betreft: informatie coronavirus 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Vorige week hebben wij een algemeen bericht uitgestuurd over het coronavirus. De 
ontwikkelingen rondom het virus volgen zich in rap tempo op. Bij het opstellen van deze 
brief is er een persconferentie gaande van het kabinet. 
 
Vandaag is ons bekend geworden, dat een ouder van een van onze leerlingen naar oordeel 
van de huisarts besmet is geraakt met het coronavirus. Onze leerling heeft zelf geen 
klachten. Alle gezinsleden blijven uit voorzorg de komende twee weken preventief thuis.  
Omdat wij kunnen begrijpen dat deze diagnose bij u vragen oproept, willen wij ingaan op 
enkele aandachtspunten. 
 
Wij hebben met de GGD Haaglanden overlegd over de situatie. De GGD volgt een vast 
protocol en ziet in dit geval geen aanwijzing om af te wijken van de richtlijnen van het RIVM. 
De school houdt uiteraard contact met de GGD. 
  
Maatregelen om verspreiding te voorkomen. 
De GGD benadrukt in haar communicatie om de hygiëne in acht te nemen (20 seconden 
handen wassen; geen handen schudden; in de elleboog niezen of hoesten; papieren 
zakdoekjes gebruiken) en bij klachten die kenmerkend zijn voor dit virus, vooral thuis te 
blijven. Men wordt verzocht de huisarts te bellen (niet te bezoeken). Het doel van alle 
maatregelen is het indammen van verspreiding.  
 
Wat kunnen leerlingen doen die horen tot zogenaamde risicogroepen of gezinsleden 
hebben die tot de risicogroep horen?  
Lees de website van het RIVM over de risicogroepen. Wanneer iemand niet getroffen is door 
het virus, gaan wij ervanuit dat hij/zij naar school komt. Wie bezorgd is over zijn of haar 
gezondheid kan met de mentor of leerjaarcoördinator praten en indien mogelijk zoeken naar 
een manier om die bezorgdheid te verminderen. Dit geldt ook voor leerlingen die een 
gezinslid (gezinsleden) hebben die hoort (horen) tot een zogenaamde risicogroep.  
 



Verzoek tot melden bij een besmetting 
Wij verzoeken ouders om in geval van besmetting of indien het coronavirus is vastgesteld zo 
spoedig mogelijk een melding te doen via info@montaignelyceum.nl en de afdelingsleider 
op de hoogte te stellen.  
 
Communicatie 
Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, stellen wij u hiervan op de hoogte via de mail en via 
de website. 
 
Waar vindt u nuttige informatie?  
Tot slot verwijzen wij naar de websites van de GGD, de rijksoverheid en het RIVM. Met name 
de website van het RIVM wordt dagelijks ververst. Ook wij zijn afhankelijk van de informatie 
die deze instanties bieden. Hier volgen de links:  
1. GGD: https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/nieuw-coronavirus  

2. Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang  

3. RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden  
 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 
 
 
Directie Montaigne Lyceum 
M. Zorge, conrector 
Drs. R.A. de Vries, rector 
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