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

 

 
Bereikbaarheid vakantieperiode 

Het kabinet heeft besloten dat scholen hun deuren moeten sluiten vanaf uiterlijk dinsdag 21 december. 

GGD BZO verzoekt scholen om ook in die week 3 of meer besmettingen in de klas bij ons te blijven 

melden. Dit is van groot belang om ook tijdens de vakantieperiode in te kunnen springen op 

brandhaarden. Tijdens de eerste week na de schoolsluiting kan het nog voorkomen dat een klas/groep 

een quarantaineadvies krijgt wanneer er 3 of meer besmettingen zijn. Hiermee wordt verspreiding van 

het virus in de privésituatie beperkt, wat met het oog op de kerstvieringen en familiebijeenkomsten 

van grote waarde is.  

 

Testen dag 5 niet met zelftest 

In de vorige nieuwsbrief is het nieuwe beleid rondom zelftesten aan bod gekomen. Er zijn een aantal 

situaties waarin een zelftest niet geschikt is. De GGD merkt dat de zelftest soms ook ingezet wordt als 

dag 5 test om de quarantaine te beëindigen. We benadrukken hierbij nogmaals dat op dag 5 na nauw 

contact een test bij de GGD verricht dient te worden. Dit geldt zowel voor niet-immune mensen in 

quarantaine als voor immune mensen die niet in quarantaine hoeven.  

 

De reden hiervoor is dat de dag 5 test bedoeld is om beginnende infecties op te sporen waarbij er nog 

minder virusmateriaal aanwezig is. Een zelftest is minder goed in staat om infecties in dit vroege 

stadium vast te stellen. Wanneer er een verhoogd risico is op infectie, zoals het geval is na nauw 

contact met een besmet persoon, is er een te grote kans dat een beginnende besmetting onopgemerkt 

blijft.  
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Regels kinderen t/m 3 jaar oud 

Ten opzichte van oudere leeftijden gelden er volgens de huidige richtlijnen nog altijd een aantal 

uitzonderingen voor kinderen t/m 3 jaar: 

• Wanneer een kind in deze leeftijdscategorie milde klachten heeft, hoeft hij/zij niet thuis te 

blijven of te testen. Kinderen van 0 t/m 3 jaar hoeven alleen bij milde klachten te testen 

wanneer zij nauw contact of huisgenoot zijn van een besmet persoon (zie volgend punt voor 

meer informatie). 

• Wanneer zij nauw contact zijn van een besmet persoon, hoeven zij niet in quarantaine. 

Quarantaine wordt voor hen alleen geadviseerd wanneer een kind in deze leeftijd huisgenoot is 

van een besmet persoon. Wel krijgen zij het advies om bij alle klachten (ook milde) thuis te 

blijven en te testen wanneer er nauw contact met een besmet persoon is geweest. 

 

Het is kinderdagverblijven niet toegestaan kinderen met milde klachten te weigeren wanneer zij geen 

risicocontact hebben gelopen. Indien er discussie is over of klachten mild zijn of niet, kan er overlegd 

worden met GGD Brabant-Zuidoost. 

 

Links actuele informatie 

Het onderwijsteam merkt dat er verwarring ontstaat over waar de juiste informatie te vinden is. Door 

de vele recente wijzigingen in het beleid is het moeilijk om op internet actuele van verouderde 

informatie te onderscheiden. Daarom sturen wij hierbij een aantal webpagina’s waarop altijd de meest 

actuele informatie te vinden is: 

• Informatiebrieven en leefregels van het RIVM, te vinden via deze link. Op deze pagina zijn de 

informatiebrieven voor besmette mensen, nauwe contacten en huisgenoten te vinden, alsmede 

algemene informatiebrieven voor basis-, middelbare scholen en kinderdagverblijven in het 

geval van een besmetting/besmettingen in de klas/groep. Ook staan op deze webpagina 

vertalingen van de basisbrieven naar het Engels, Arabisch, Duits, Pools, Roemeens en Turks.  

• De nieuwste versie (14 december) van de Beslisboom van BOinK is te vinden via deze link.  

 

Advies aan ouders: bel GGD Brabant-Zuidoost bij vragen 

Scholen en kinderdagverblijven weten het onderwijsteam goed te vinden op het lokale nummer van 

GGD Brabant-Zuidoost. Dit lokale onderwijsteam houdt dossiers bij van scholen in de regio en weet 

daarom goed wat er speelt. Veel ouders weten het lokale nummer echter minder goed te vinden, en 

bellen vaak met de coronalijn van de landelijke koepelorganisatie van alle GGD’en. Deze landelijke lijn 

kan algemene richtlijnen uitleggen maar is niet op de hoogte van lokale situaties en afgegeven 

adviezen. Hierdoor ontstaat regelmatig verwarring.  

 

Wij adviseren daarom ook ouders om met vragen te bellen naar GGD Brabant-Zuidoost via 088-

0031595.  
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