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

 

 

Grote drukte 

Het onderwijsteam bedankt iedereen hartelijk voor het geduld en begrip nu de wachttijd door de grote 

drukte helaas langer is dan normaal. Ook waarderen we enorm dat scholen bereid zijn om aanvullende 

informatie te verzorgen nu er geen bron- en contactonderzoek wordt uitgevoerd. Op deze manier kan 

er vaak alsnog een gedegen afweging worden gemaakt in het geval dat er meerdere besmettingen in 

een klas of groep zijn.  

 

Meldingsformulieren alleen bij 3 of meer besmettingen 

Wegens de drukte vragen we om 1 of 2 besmettingen in een groep/klas niet meer te melden via het 

meldingsformulier. Op dit moment lukt het de GGD niet om deze informatie te verwerken. Bij 3 of 

meer besmettingen in de groep/klas en uiteraard ook bij vragen en/of onrust op school mag u contact 

opnemen met het Onderwijsteam van de GGD, zodat wij u hierbij verder kunnen helpen. 

 

Nieuw beleid huisgenoten 

Het werd al enige tijd geleden aangekondigd op Twitter, maar de wijziging in het beleid voor 

huisgenoten van besmette mensen is nu officieel veranderd. Voor huisgenoten geldt weer een 

quarantaineadvies, ongeacht of ze immuun zijn of niet. Wel is er een verschil in de voorwaarden, de 

duur van de quarantaineperiode en de gegeven testdatum. Ook is er een uitzondering voor mensen die 

minder dan 8 weken geleden zelf een besmetting hebben doorgemaakt.  

Hieronder een overzicht per categorie: 

• Immune huisgenoten: immune huisgenoten gaan 10 dagen in quarantaine vanaf de testdatum 

van de besmette huisgenoot. Op dag 5 na de testdatum van de besmette persoon mag een 

immune huisgenoot een coronatest doen. Wanneer deze negatief is, mag de quarantaine 

worden opgeheven. 

• Niet-immune huisgenoten: niet-immune huisgenoten gaan 10 dagen in quarantaine vanaf het 

laatste contactmoment van de besmette huisgenoot. Op dag 5 mag de niet-immune 

huisgenoot een coronatest doen en wanneer deze negatief is, mag de quarantaine worden 

opgeheven.  

• Mensen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest: voor deze mensen geldt geen 

quarantaineadvies. De kans dat iemand binnen 8 weken na een infectie nogmaals besmet 

raakt is verwaarloosbaar en testen op corona heeft in dit geval weinig nut. Dit laatste is omdat 

een coronatest dood restmateriaal herkent en daardoor een grote kans heeft om positief uit te 
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slaan. Alleen bij opvallende klachten wordt er na contact met een besmet persoon aangeraden 

voor de zekerheid te testen. 

 

Het beleid voor immune huisgenoten is te vinden via deze link. Het beleid voor niet-immune 

huisgenoten is te vinden via deze link. We merken dat er veel vragen over het quarantainebeleid zijn, 

een handig hulpmiddel daarvoor is deze tool van RIVM. 

 

Quarantainebeleid immune kinderen 

Kinderen die minder dan 6 maanden geleden besmet zijn geweest of volledig gevaccineerd zijn, 

hoeven bij een quarantaineadvies voor de klas/groep zelf niet in quarantaine. Zij mogen dus naar 

school en in het dagelijks leven hoeven zij niet thuis te blijven.  

 

In de praktijk kan dit betekenen dat een aantal kinderen in een klas toch naar school mogen komen. 

We begrijpen dat dit soms organisatorische problemen oplevert voor scholen, in dat geval is het aan de 

school zelf om eventueel te besluiten om de hele klas thuisonderwijs te geven. Dit is een 

organisatorische afweging waar GGD Brabant-Zuidoost geen standpunt over inneemt.  

 

Quarantainebeleid voor groepen/klassen in regio Brabant-Zuidoost 

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs op school krijgen. Voor de ontwikkeling op 

zowel cognitief als sociaal vlak is dit het allerbeste. De GGD merkt dat er veel zorgen leven onder de 

leraren, leerlingen en ouders over het risico om besmet te raken, zeker gezien de oplopende 

besmettingscijfers. 

 

Het kabinet stelt als doel om kinderen zo normaal mogelijk naar school te laten gaan. Uit onderzoeken 

blijkt namelijk steeds weer dat kinderen niet de motor zijn bij uitbraken, dit wordt doorlopend 

nauwlettend in de gaten gehouden. Tegelijkertijd is er toenemend wetenschappelijk bewijs voor schade 

aan de ontwikkeling van kinderen als zij hun onderwijs en schoolcontacten moeten missen. Kinderen 

worden zelf in de regel niet of nauwelijks ziek van COVID-19. Deze situatie vraagt om zorgvuldigheid 

en extra aandacht van de ouders en leerkrachten om te voorkómen dat een keten van infecties kan 

uitbreiden naar hen, en bijv. naar kwetsbare grootouders. 

 

Het kabinet en OMT benadrukken dat het ontzettend belangrijk blijft om de basismaatregelen te blijven 

naleven, ook in het onderwijs. Concreet betekent dat een extra uitwerking van de basismaatregelen 

die al gelden: 

• Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang 

van leerlingen op school moeten zijn. Teamsvergaderingen en studiedagen vinden dus online 

plaats. 

• Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. 

• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen. 

• Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen. 

Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot, of ander nauw contact, positief is getest. 

  

Opvallend zichtbaar is op dit moment het hoge aantal groepen/klassen die in quarantaine zijn gegaan 

de afgelopen tijd, met name bij basisscholen. Binnen de GGD vindt er momenteel een evaluatie plaats 

voor toekomstige advisering rondom quarantaine. 
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Organiseren (Sinterklaas)activiteiten 

Voor het organiseren van schoolactiviteiten is het advies om dit zonder externe partijen te doen. De 

protocollen op Les Op Afstand worden nog aangepast. Het onderwijsteam adviseert een aantal 

aanvullende maatregelen aan om de kans op besmettingen te voorkomen: 

 

• Houd de basismaatregelen aan. 

• Cohorteer klassen. 

• Beperk het contact tussen kinderen en volwassenen. 

• Let er bij vervoer op dat steeds dezelfde kinderen bij elkaar zitten. 
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