
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Bladel, 8 maart 2020 
 
Onderwerp: update Corona-virus 

 
 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
 
Inmiddels zijn in Nederland 188 mensen besmet met het Coronavirus. De meeste 
besmettingen met onbekende bron zijn in Brabant. Op dit moment zijn er geen 
besmettingen bekend binnen het Pius X-College. 
 
Advies RIVM voor de provincie Noord-Brabant 
Het RIVM adviseert voor dit moment aan inwoners van de provincie Noord-Brabant dat zij 
bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten beperken. Dit betekent, in geval 
er sprake is van klachten, uit voorzorg thuis blijven,  
Zolang het advies van het RIVM van kracht is verzoeken wij leerlingen en medewerkers die 
één van deze klachten hebben niet naar school te komen. Een dag (24 uur) nadat de 
klachten over zijn kan een leerling of medewerker weer naar school.  
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 afwezigheid gerelateerd is aan het 
advies van het RIVM of dat het een normale ziekmelding betreft. 
 
Wij willen u verzoeken zoveel mogelijk de afwezigheid te melden via de website. 
Geef in geval van het volgen van het advies van RIVM als reden op: Andere.. en vul 
vervolgens bij andere reden in: RIVM. 
https://www.piusx-college.nl/voor-ouders/afwezigheid-melden/ 

De GGD heeft aangegeven dat de scholen gewoon open kunnen blijven: er is geen verhoogd 
risico voor leerlingen en medewerkers.  
 
Mist uw zoon of dochter door bovenstaande een toets en/of schoolexamens? 
Zodra uw zoon of dochter weer op school is zoeken we samen naar een goede oplossing.  
Door de omstandigheden kan er sprake zijn van een verhoogde lesuitval in verband met 
afwezigheid van medewerkers. We doen uiteraard onze uiterste best dit tot een minimum 
te beperken.  
 
  



Wilt u meer weten over het advies van de RIVM? 
Kijk dan op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-
antwoorden). U vindt daar alle beschikbare informatie. 
 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Pirette Bonnier, hoofd 
ondersteuningsteam. Dit kan per mail p.bonnier@piusx-college.nl of via het 
telefoonnummer 0497-361261.	
 
Wij wensen iedereen die zich niet lekker voelt veel beterschap toe. Als er verdere 
ontwikkelingen zijn brengen wij u weer op de hoogte. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de directie van het Pius X-College 

 
 
 
 
 


