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

Rectificatie wijziging quarantainebeleid medewerkers
In de nieuwsbrief van 27 januari staat vermeld dat medewerkers die niet zijn geboosterd en/of niet
korter dan 8 weken geleden een covid-besmetting hebben doorgemaakt, na nauw contact in de klas
direct quarantaineadvies krijgen. Dit advies is echter niet correct. Na overleg met het LCI blijkt dat het
quarantaineadvies voor de desbetreffende medewerkers pas geldt bij drie of meer besmettingen in een
groep.
De volgende richtlijnen zijn van toepassing bij besmettingen in de klas:
Geen quarantaine:
- Medewerkers die zijn gevaccineerd met een boostervaccinatie krijgen geen quarantaineadvies na
nauw contact met een besmette leerling of medewerker. Ook bij een uitbraak in de klas (3 of meer
besmettingen binnen 7 dagen) hoeven deze docenten niet in quarantaine.
Let op: hierbij moeten minimaal 7 dagen zitten tussen het moment van vaccineren en het
contactmoment met een besmet persoon.
- Ook voor medewerkers die korter dan 8 weken geleden een covid -besmetting hebben doorgemaakt
geldt geen quarantaineadvies na nauw contact met een besmette leerling of collega. Zij hoeven ook
niet in quarantaine bij een uitbraak in de klas.
Let op: hierbij gaat het om minder dan 8 weken tussen de testdatum en het laatste contactmoment
met de besmettelijke persoon.
- Er geldt geen quarantaineadvies bij een of twee besmettingen in de klas voor medewerkers die niet
zijn geboosterd en/of niet korter dan 8 weken geleden een covid-besmetting hebben doorgemaakt.
Wel quarantaine:
- Medewerkers (niet geboosterd en/of korter dan 8 weken positief) gaan in quarantaine wanneer er
sprake is van een uitbraak binnen de groep. Hierbij gaat het om minimaal 3 besmettingen binnen 7
dagen in een groep.
- Wanneer een medewerker (niet geboosterd en/of korter dan 8 weken positief) op school of
kinderopvang nauw contact heeft gehad met een besmette collega, geldt quarantaineadvies. Ook na
nauw contact in de privésfeer geldt quarantaineadvies.
Bij twijfel is het altijd mogelijk om contact op te nemen met het GGD-scholenteam.

Contact met het Onderwijsteam van GGD-Brabant-Zuidoost: Scholen en kinderopvangcentra kunnen
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Wijziging testadvies bij klachten:
In de nieuwsbrief van 27 januari staat vermeld dat leerlingen met aanhoudende klachten word t
geadviseerd om dagelijks een zelftest te doen tot de klachten over zijn. Dit advies is na overleg met
het RIVM/LCI aangepast.
Kinderen die na contact met een besmet persoon klachten krijgen mogen naar school komen met een
negatieve (zelf)testuitslag. Blijven de klachten aanhouden, dan is het advies om de volgende dag
nogmaals een zelftest te doen. Het is niet nodig om iedere dag een zelftest te doen bij aanhoudende
klachten. Uiteraard blijft het advies voor alle kinderen van groep 6 en hoger om mee te doen met het 2
maal per week preventief zelftesten, ook als een eerdere test negatief was.
Kiest men ervoor om bij klachten (ook) een test bij de GGD in te plannen, dan blijft de leerling thuis
tot de uitslag van de test bekend is, óók bij een negatieve zelftest.
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