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

 

 
Oplopende besmettingscijfers en bereikbaarheid GGD onderwijsteam 

Momenteel is er in regio Brabant-Zuidoost een sterke stijging van het aantal besmettingen te zien. 

Hiermee neemt de drukte bij het GGD onderwijsteam toe. Wij vragen daarom om begrip als scholen en 

kinderdagverblijven de komende tijd eventueel wat langer dan gebruikelijk moeten wachten op onze 

adviezen.  

 

Wanneer het onverhoopt niet lukt om het GGD onderwijsteam tijdig te bereiken voor 

(quarantaine)advies, mogen scholen en kinderdagverblijven in afwachting van het GGD-advies ervoor 

kiezen om de groep uit voorzorg alvast thuis te houden. Belangrijk om hierbij te benadrukken, ook 

naar de ouders, is dat het in zo’n geval niet gaat om quarantaine, daarvoor is een advies vanuit het 

onderwijsteam nodig. Het al dan niet preventief thuishouden van een klas/groep is een afweging die bij 

scholen/kinderdagverblijven zelf ligt. 

 

Dag 5-test nauwe contacten en huisgenoten: uitzondering voor onderwijs 

De GGD krijgt vragen over de regels die gelden voor nauwe contacten en huisgenoten na een 

negatieve dag 5-test. In de officiële informatiebrieven staat namelijk dat indien de dag 5-test negatief 

is, de quarantaine kan worden opgeheven op voorwaarde dat kwetsbare mensen en grote groepen tot 

en met dag 10 vermeden worden. Voor het volgen of geven van onderwijs is hierop een uitzondering 

gemaakt.  

 

Na een negatieve dag 5-test mag een leerling, begeleider of docent dus weer normaal de klas/groep 

in. Wel is het belangrijk om thuis te blijven en opnieuw te testen wanneer er nieuwe klachten ontstaan 

of bestaande klachten verergeren.  

 

Klasoverstijgende en naschoolse activiteiten 

Binnen de huidige richtlijnen wordt nog altijd aan scholen geadviseerd om zich zoveel mogelijk te 

beperken tot het primaire proces van lesgeven en om klassen te cohorteren. Dit laatste geldt ook voor 

groepen op kinderdagverblijven. Op deze manier blijven uitbraken vaker beperkt tot de eigen groep. 

Het is uiteindelijk aan scholen zelf om hier keuzes in te maken en in te schatten in hoeverre 

groepsoverstijgende of naschoolse activiteiten een essentieel onderdeel van het onderwijs zijn.  
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Uitnodiging voor vaccinatie van kinderen 5 t/m 11 jaar 

Vanaf maandag 19 januari krijgen kinderen van 5 t/m 11 jaar een uitnodiging voor de 

coronavaccinatie. De vaccinatie is vrijwillig, de ouders beslissen of het kind gevaccineerd wordt. Op de 

vaccinatielocatie wordt vooraf altijd gevraagd of beide ouders toestemming geven voor de vaccinatie. 

Is dat niet het geval, dan wordt het kind niet gevaccineerd. 

 

Wanneer ouders vragen hebben over de vaccinatie, is hier meer informatie te vinden: 

• Coronavaccinatie bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar  | Rijksoverheid.nl 

• Veelgestelde vragen over coronavaccinatie 5 t/m 11 jarigen| RIVM 

• Tips als uw kind prikangst heeft - GGD GHOR Nederland 

• Vaccinatie 5-11 jarigen - GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl) 

• Vaccineren tegen corona | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) 

• Bel bij vragen, twijfel of zorgen de Vaccinatie Twijfeltelefoon via 0800 7 555 777 

 

mailto:onderwijs.corona@ggdbzo.nl
https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Corona-adviezen-voor-onderwijs-en-kinderopvang.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/kinderen-5-tot-en-met-11-jaar-zonder-medisch-verhoogd-risico
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/vaccinatie-kinderen
https://ggdghor.nl/tips-als-uw-kind-prikangst-heeft/
https://www.ggdbzo.nl/coronavirus/coronavaccinatie/vaccinatie-5-11-jarigen/
https://www.nji.nl/coronavirus/vaccineren-tegen-corona

