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Geen duidelijke oorzaak corona-uitbraak RKBS Willibrord  
 
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft de corona-uitbraak in december op RKBS Willibrord in 
Bergschenhoek uitgebreid onderzocht. Het is waarschijnlijk dat de Britse virusvariant, die 
besmettelijker lijkt te zijn, een rol heeft gespeeld bij de uitbraak. Welke rol kinderen hebben 
gespeeld in de verspreiding, is niet vast te stellen. Er is geen link gevonden met Groot-Brittannië en 
het is dus onbekend hoe deze Britse variant op school terecht is gekomen. 
 
De GGD heeft 818 mensen getest: teamleden en leerlingen van RKBS Willibrord (beide locaties) en 
hun huisgenoten. 123 personen zijn positief getest op het coronavirus, waarvan 46 met de Britse 
variant. Van de positief geteste personen ondervond 95% klachten die horen bij het coronavirus. Uit 
de ingevulde enquêtes bleek dat kinderen mildere en minder klachten hadden dan de volwassenen. 
 
Geen duidelijke oorzaak 
De resultaten geven geen duidelijke oorzaak van de uitbraak. De GGD stelt: ‘Uit gesprekken met de 
school bleek dat de geldende coronamaatregelen goed nageleefd werden. Dit suggereert dat de 
Britse variant besmettelijker is waardoor de verspreiding sneller gaat.’ De GGD kan niet vaststellen 
welke rol kinderen hebben gespeeld in de verspreiding. Inmiddels is geen sprake meer van een 
uitbraak op RKBS Willibrord. 
 
Voorzichtig blijven 
Het bestuur van de Laurentius Stichting, waar RKBS Willibrord deel van uitmaakt, stelt: “We zijn 
geschrokken van de uitbraak op RKBS Willibrord. We zijn blij dat de GGD het onderzoek zo snel heeft 
kunnen doen en dat de testbereidheid zo groot was. Omdat de rol van de kinderen in de verspreiding 
van het coronavirus niet vaststaat en de Britse variant besmettelijker lijkt, blijft de school erg 
voorzichtig conform de landelijke richtlijnen. Zo gauw de scholen landelijk weer open gaan, zal ook 
RKBS Willibrord weer fysiek onderwijs gaan geven. Omdat we begrip hebben voor iedereen die zich 
zorgen maakt om zijn gezondheid en die van anderen, kijken we in gesprek met elkaar wat nodig is 
om straks het fysieke onderwijs met vertrouwen te kunnen geven. Ons gezamenlijke doel is: zo goed 
mogelijk onderwijs geven voor onze leerlingen waarbij iedereen zich veilig voelt.” 

 
Het persbericht van de GGD Rotterdam-Rijnmond vindt u op https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/ 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur deze dan naar info@laurentiusstichting.nl  
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