
Hengelo, 16 september 2020 
 
Betreft: Coronabesmetting 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, beste collega, 
 
We hebben vandaag te horen gekregen dat een leerling van het MCT uit klas 6 vwo positief getest is op 
Corona. De test is uitgevoerd door een commerciële partij. We hebben direct contact opgenomen met de 
GGD. De GGD geeft aan dat zij de betrouwbaarheid van de commerciële testen in twijfel trekken en zij zelf 
nog een test moeten doen om een positief resultaat te kunnen bevestigen. Pas bij de bevestiging van een 
positief resultaat door de GGD komt de GGD in actie. Wij willen echter niet stil blijven zitten en rustig 
wachten op de GGD. 
 
De betreffende leerling is tijdens de besmettelijke periode op school geweest (op dat moment was er nog 
geen sprake van enige klachten). Omdat de GGD nog niet in actie komt voor een bron- en 
contactonderzoek hebben we besloten dat de leerlingen uit 6 vwo de komende twee dagen (donderdag 17 
september en vrijdag 18 september) thuis online de lessen moeten volgen via ZOOM, zoals we dat voor de 
zomervakantie gewend waren. Een aantal direct betrokken leerlingen is vanmiddag al naar huis gegaan. 
 
Nadat de GGD een test heeft uitgevoerd zullen we uiteraard iedereen op de hoogte stellen van het 
resultaat en zal de GGD, indien het testresultaat wederom positief is, beginnen met het benaderen van de 
meest directe contacten van de betreffende leerling en ons adviseren over verdere maatregelen. 
 
We begrijpen dat er door deze besmetting ongerustheid ontstaat bij ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en 
collega’s. We doen er uiteraard alles aan om besmettingen in onze school te voorkomen en zullen de 
adviezen van de GGD opvolgen.  
 
Aanvullend bericht vanuit de GGD:  
Klachten? Blijf thuis en maak een afspraak voor een coronatest.  
Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging? En/of 
heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Zo 
controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Je kunt op twee manieren een 
afspraak maken.  

Bel voor een afspraak met (0800) 12 02 (van 8.00 – 20.00 uur).  
Houd je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand. 
Of 
Maak online een afspraak via www.coronatest.nl (je logt in met je DigiD).  

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM. 
Heeft u vragen over de test en quarantaine, kijk dan op de website van de GGD. GGD Twente is van 
maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 
053 - 487 6840.  

Met vriendelijke groet,  

Jan Schmitz (J.Schmitz@osghengelo.nl), Directeur Montessori College Twente 


