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

 

 

 

Gelukkig nieuwjaar 

GGD Brabant-Zuidoost en het onderwijsteam wensen alle medewerkers en leerlingen van scholen en 

kinderdagverblijven een gelukkig 2022.  

 

Hulp en lesmateriaal zelftesten 

Het Nederlands instituut voor Biologie heeft voor groep 6,7 en 8 lesmateriaal ontwikkeld over 

zelftesten. Naast het praktische afnemen en uitlezen van een zelftest gaat het lesmateriaal ook in op 

wat een virus is, wat er in het menselijk lichaam gebeurt bij een besmetting en hoe een zelftest 

virusmateriaal aantoont. Het lesmateriaal is te vinden via deze link.  

 

Ook op lesopafstand.nl zijn via deze link digitale flyers en instructiefilmpjes beschikbaar.  

 

Belang goede ventilatie  

Nu het winter is en de ramen vaker dicht blijven, willen we nogmaals aandacht vragen voor het belang 

van goede ventilatie. Goed luchten helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op 

Lesopafstand.nl is alle relevante informatie over ventilatie op scholen te vinden.  
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Herhaling nieuwe richtlijnen in het onderwijs 

 

- Quarantaine na contact in privésituatie  

Bij een besmetting in de privésituatie geldt nu ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar dat zij een 

quarantaineadvies krijgen na nauw contact, ongeacht of zij immuun zijn of niet. Wanneer een 

medewerker bij niet-onderwijsgerelateerde activiteiten nauw contact is van een besmet 

persoon, geldt een quarantaineadvies. 

 

Uitzondering: personen die korter dan 8 weken geleden zijn hersteld van een besmetting 

hoeven niet in quarantaine en hoeven zich binnen deze 8 weken ook niet te laten testen. 

 

- Isolatieadvies bij positieve test, ook zonder klachten 

Bij een besmetting wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen symptomatische en 

asymptomatische personen (positief getest zonder klachten). Ook asymptomatische personen 

krijgen het dringende advies om 7 dagen in isolatie te gaan, berekend vanaf de testdatum. De 

duur van quarantaine bij symptomatische personen blijft ongewijzigd: ten minste 7 dagen plus 

24 uur klachtenvrij berekend vanaf de eerste ziektedag. 

 

- Quarantaine voor immune en niet-immune contacten 

Alle nauwe contacten en huisgenoten krijgen quarantaineadvies, ongeacht of iemand wel/niet 

immuun is. Wanneer er een quarantaineadvies gegeven wordt aan een klas, gaat de gehele 

groep in quarantaine. Ook immune medewerkers en leerlingen. De duur van quarantaine is 

ongewijzigd: 10 dagen na het laatste contactmoment met de optie om op dag 5 een GGD-test 

te laten afnemen. Indien deze test negatief is, dan mag de quarantaine beëindigd worden.  

 

Uitzondering: personen die korter dan 8 weken geleden zijn hersteld van een besmetting 

hoeven niet in quarantaine en hoeven zich binnen deze 8 weken ook niet te laten testen.   

 

- Groepsquarantainebeleid ongewijzigd 

Het quarantainebeleid voor kinderen op scholen en kinderopvang is ongewijzigd. Bij 3 of meer 

besmettingen binnen 7 dagen gaat de hele groep/klas in quarantaine, ook de immune 

personen. Bij 1 of 2 besmettingen is het nog niet nodig dat de hele groep/klas in quarantaine 

gaat. Voor docenten/groepsleiders gelden in dat geval dezelfde adviezen als voor de kinderen. 

Docenten/groepsleiders hoeven bij 1 of 2 besmettingen niet in quarantaine, ongeacht of zij 

immuun zijn of niet. Wel adviseren wij aan de medewerkers om zich extra goed aan de 

basismaatregelen te houden en uit voorzorg op dag 0 en dag 5 te testen, dit mag met een 

zelftest of bij de GGD.  

 

- Snottenbellenbeleid ongewijzigd 

Kinderen van 0 tot 4 mogen nog steeds met milde klachten naar de dagopvang komen als zij 

geen risicocontact hebben gehad met een besmet persoon. 
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