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Nieuwsbericht team onderwijs en corona 
Gericht aan Primair Onderwijs, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang 

 

 

 

Klas in quarantaine 

De afgelopen week heeft de GGD geconstateerd dat scholen soms al voor of zonder overleg met de 

GGD klassen ‘in quarantaine’ hebben geplaatst door de leerlingen naar huis te sturen. Het geven van 

quarantaine-adviezen is echter voorbehouden aan de GGD. De GGD verzoekt scholen daarom altijd 

eerst te overleggen met het GGD onderwijsteam voordat groepen/klassen in quarantaine worden 

gezet. 

 

Wij begrijpen de behoefte bij scholen om bij een besmetting snel te handelen, maar willen scholen 

hierbij, misschien ten overvloede, wijzen op het volgende. Er is een verschil tussen overgaan op 

thuisonderwijs en een groep/klas in quarantaine laten gaan. Scholen mogen niet zelf beslissen over 

quarantaine, maar ze mogen wel zelf beslissen om als tijdelijke noodmaatregel over te gaan op 

thuisonderwijs, om andere redenen dan besmettingen in de klas.  

 

Quarantaine moet gezien worden als een relatief zware maatregel die ook implicaties heeft voor de 

privé-situatie van kinderen. Bij het geven van een quarantaine-advies voor een groep/klas maakt de 

GGD een zorgvuldige afweging tussen o.a. het besmettingsrisico en de negatieve effecten van 

quarantaine. Het GGD onderwijsteam heeft bij meerdere besmettingen in een klas altijd overleg met 

het Team infectieziektebestrijding bestaande uit artsen en verpleegkundigen om het besmettingsrisico 

in de betreffende klas nauwkeurig in te schatten.  

 

 

Melden besmettingen  

Daarnaast verzoeken we je om alle besmettingen op school te melden bij de GGD. Dit is belangrijk, 

want zo kunnen de GGD, het RIVM en het ministerie van VWS zicht houden op de huidige situatie 

omtrent corona binnen het onderwijs. Via deze link kun je melding doen van een positief geteste 

leerling. Bij 3 of meer besmettingen binnen een groep verzoeken we scholen om contact op te nemen 

met het onderwijsteam via 088-0031595.  

 

 

 

 

 

mailto:onderwijs.corona@ggdbzo.nl
https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Corona-adviezen-voor-onderwijs-en-kinderopvang.aspx
https://www.ggdbzo.nl/professional/coronavirus/corona-onderwijs-en-kinderopvang/meldingsformulier-coronavirus/
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Mondkapjes op school 

Binnen het basisonderwijs bestaat geen mondkapjesplicht voor leerlingen en docenten. Wel worden 

ouders of anderen die een school bezoeken verzocht om een mondkapje te dragen en altijd 1,5 meter 

afstand te houden. Binnen het leerlingenvervoer bestaat wel een mondkapjesplicht voor mensen vanaf 

13 jaar. Mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen en in het bezit 

zijn van een eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht, zijn uitgezonderd van deze plicht. 

 

Laatste contactmoment quarantaine 

Voor het bepalen van de quarantaineduur voor een hele groep/klas houdt de GGD als laatste 

contactmoment de laatste dag aan dat de groep op school aanwezig is geweest. Ook als er die dag 

geen positief geteste kinderen aanwezig waren.  

 

Bij een uitbraak binnen een groep/klas bestaat namelijk het risico op verdere verspreiding van het 

virus, waarbij er leerlingen aanwezig kunnen zijn met een onopgemerkte besmetting. Door de 

quarantaineduur op deze manier te bepalen, houden we rekening met dit risico.  
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https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Corona-adviezen-voor-onderwijs-en-kinderopvang.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-ziekte

