
 
 
 
Venlo, 10 september 2020 
 
Betreft: hoe te handelen bij corona-gerelateerde klachten / annulering schoolreizen 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Nog steeds houdt het coronavirus ons behoorlijk in de greep. Daarom blijven we 
benadrukken hoe belangrijk het is dat we ons allemaal aan de corona-maatregelen houden. 
Buiten de naleving van de maatregelen doen we er als OGVO alles aan om ervoor te zorgen 
dat er geen personen met corona-gerelateerde klachten aanwezig zijn in onze gebouwen. 
Hiermee dragen we bij aan bestrijding aan de bron. 
 
Hoe te handelen bij klachten gerelateerd aan corona? 
Het is niet altijd voor iedereen duidelijk hoe we moeten handelen bij klachten die gerelateerd 
zijn aan corona. Door meteen en op de juiste manier te handelen hopen we het risico op een 
coronabesmetting binnen OGVO en onze scholen te minimaliseren. Daarom hebben wij een 
beslisboom gemaakt die daar duidelijkheid in schept voor leerlingen, ouders en voor onze 
medewerkers.  
Als blijkt dat medewerkers en leerlingen op school zijn geweest en COVID-19 hebben 
gekregen, wordt voor advies contact opgenomen met de GGD. De GGD neemt het protocol 
vervolgens over. 
U vindt deze beslisboom in de nieuwsbrief van week 37. 
 
Geen schoolreizen en excursies 
Voorlopig zullen wij ook geen schoolreizen en excursies organiseren voor leerlingen van het 
Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege. Dat geldt in elk geval tot en 
met 31 december 2020. 
 
De gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en medewerkers staat voorop. Daarin 
nemen wij vanzelfsprekend geen enkel risico. Het is onzeker hoe de situatie rondom corona 
verloopt en nationale en lokale afspraken kunnen per land snel veranderen. Dat vinden wij 
een té groot risico om reizen en excursies op een verantwoorde en veilige manier te kunnen 
organiseren. 
 
Het is erg jammer voor leerlingen dat deze leuke activiteiten niet door kunnen gaan maar we 
hopen op uw begrip. 
 
Hartelijke groet, 
Hans Oostdam 
Campusdirecteur Valuascollege 
 
 
 


