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

Lastige periode
Wij merken uit gesprekken met scholen dat het een lastige periode is voor onderwijsmedewerkers. Dat
begrijpen we, zeker nu de besmettingen binnen scholen toenemen door het loslaten van de
quarantaineregel voor minderjarigen. Wij krijgen regelmatig een verzoek om toch quarantaineadviezen
te geven. Dat heeft op dit moment geen meerwaarde, dit zou slechts een tijdelijke oplossing zijn en
hiermee wordt het doorlopen van de besmettingen alleen maar verschoven. De GGD geeft enkel nog
quarantaineadvies wanneer het gaat over een groep leerlingen met een (zeer) kwetsbare gezondheid.
Natuurlijk kun je bij onduidelijkheid en/of vragen zoals altijd contact opnemen met het onderwijsteam.
We denken graag met je mee over alternatieve maatregelen. Ook voor ouders is het mogelijk om voor
advies contact op te nemen met het onderwijsteam van de GGD.
Testbeleid bij coronaklachten
Volgens de nieuwe richtlijnen hoeven kinderen zonder coronaklachten en zonder positieve testuitslag
niet meer in quarantaine, zij mogen naar school komen na nauw contact met een besmet persoon.
Maar dat geldt niet voor leerlingen die coronaklachten hebben. Zij blijven thuis tot ze een negatieve
testuitslag hebben, dit kan met een zelftest.
Bij een positieve testuitslag blijft een kind 7 dagen thuis vanaf de dag dat de coronaklachten zijn
ontstaan. De eerste ziektedag wordt gezien als dag 0.
Heeft een kind een positieve zelftest, maar geen coronaklachten, dan blijft hij/zij 7 dagen thuis
gerekend vanaf de testdatum. Bij besmette personen zonder klachten wordt de testdag gezien als dag
0.
Het blijft belangrijk dat kinderen getest worden. Wanneer een kind niet wordt getest, blijft het kind
thuis tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is.

Contact met het Onderwijsteam van GGD-Brabant-Zuidoost: Scholen en kinderopvangcentra kunnen
vragen over corona mailen naar onderwijs.corona@ggdbzo.nl of contact opnemen met
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Positieve zelftest laten bevestigen bij de GGD
Een leerling of medewerker met een positieve zelftest heeft waarschijnlijk corona. Omdat een zelftest
minder betrouwbaar is dan een PCR-test, is het advies om de positieve uitslag van de zelftest te laten
bevestigen door een test bij de GGD. Dan is zeker dat de positieve uitslag van de zelftest geen vals
alarm is. En een positieve PCR-test van de GGD geeft recht op een (internationaal) herstelbewijs (QRcode). Ook kinderen ontvangen na een positieve PCR-testuitslag een herstelbewijs.
Evenementen
Het onderwijs mag weer sportwedstrijden en activiteiten organiseren, ook tussen klassen en scholen.
Bij deze activiteiten mogen ouders/vrijwilligers ondersteunen als de inzet van vrijwilligers noodzakelijk
is om de onderwijsactiviteit te kunnen verzorgen.
Hiervoor hebben we het volgende advies:
•
•
•

•

Vrijwilligers dragen mondkapjes en houden daarnaast altijd de verplichte 1,5 meter afstand.
Voor activiteiten op een schoollocatie zijn geen coronatoegangsbewijzen nodig, omdat het een
besloten onderwijsactiviteit is.
Voor een besloten onderwijsactiviteit op een externe locatie is een coronatoegangsbewijs ook
niet nodig. Wanneer het gaat over een niet-besloten onderwijsactiviteit in bijvoorbeeld een
museum, wordt voor iedereen boven de 13 wel een corona-toegangsbewijs gevraagd.
Kijk voor meer informatie over onderwijs- en sportevenementen in het vernieuwde protocol
voor bewegingsonderwijs en het protocol Onderwijs tijdens corona.
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