
Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 
  
  
In CLV Actueel van vrijdag jongstleden brachten wij u op de hoogte van het aantal besmette 
leerlingen en medewerkers van dat moment. Aan het eind van de middag hadden we contact met 
een journalist van de Gelderlander. Dat gesprek gaf geen aanleiding, te vermoeden dat er zo’n 
onjuist bericht met een tendentieuze kop in de Gelderlander en later in het AD zou verschijnen. Een 
bericht naar de journalist en de redactie en een ingezonden brief (zie bijlage) leidden tot een 
aanpassing in de kop van het artikel. Gisteren heeft de journalist zijn excuses aangeboden. Het was 
zeker niet zijn bedoeling om te suggereren dat de school ergens schuldig aan is.  
 
Prompt verscheen gisterenavond een nieuw artikel in dezelfde kranten, dat het nog een beetje erger 
maakt. In die tekst gaat het al om tientallen onder leerlingen en personeel. In dat artikel is de eerder 
tekst gebruikt en nog een beetje aangedikt.  
 
Inmiddels verschijnen er meer artikelen in kranten die duidelijk maken dat leerlingen zelf meestal 
niet ziek worden, het virus wel kunnen overbrengen, maar dat er geen reden is om de scholen te 
sluiten. En dat er meestal geen sprake is van een uitbraak op de school zelf. 
 
Volgende week hopen we weer aan de slag te kunnen gaan, nadat leerlingen en medewerkers negen 
dagen niet op school zijn geweest. Spannend blijft het, dat geldt voor de hele samenleving en 
misschien voor u wel in het bijzonder. 
 
Wij hopen ook dat het door verstandig gedrag en aandacht voor elkaar zal lukken om de situatie op 
school voor onze medewerkers en leerlingen veilig genoeg te houden en we doen wat we kunnen.  
 
Tot slot: We begrijpen dat deze berichten onrust kunnen veroorzaken bij u en vinden dat vervelend, 
zeker omdat het aantal besmettingen gerekend is over een langere periode is en de meeste 
leerlingen die besmet waren alweer coronavrij zijn.  
  
 Met vriendelijke groet, 
  
De directie van het CLV 
  
Karin Wouters 
Willem de Vos 
 


