Nieuwsbericht team onderwijs en corona 09-2-2021
Basisonderwijs en kinderopvang
Generiek kader preventieve maatregelen
Er is een generiek kader vanuit het RIVM voor maatregelen om het risico op besmettingen te verlagen.
Zie hiervoor: Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM
Gewijzigd beleid neusverkouden kinderen.
Vanaf 06-02-2021 is het beleid voor het toelaten van neusverkouden kinderen op de basisschool en BSO
gewijzigd. Verkouden kinderen van 4 jaar en ouder mogen niet naar school of de BSO (noodopvang) of
gastouder. Verkouden kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen wel naar het kinderdagverblijf, peuteropvang of
gastouder als de uitkomst van de beslisboom dat aangeeft.
Zie ook de gewijzigde versie van de beslisboom van Boink: Download de actuele beslisboom kinderen
naar kinderopvang / school? (boink.info)
Quarantaine en testbeleid bij een besmetting in een klas/groep:
Als een kind of medewerker positief wordt getest en tijdens de besmettelijke periode* in de
klas/groep aanwezig was, wordt in principe de hele klas/groep en de leerkracht of medewerker
aangemerkt als nauw contact (categorie 2). De hele klas/groep (inclusief leerkracht) gaat dan in
thuisquarantaine.
Bij een negatieve (PCR) test op dag 5 na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon kan
de quarantaine opgeheven worden. Indien leerlingen/kinderen niet getest worden op dag 5, dan duurt
de quarantaine nog 5 dagen langer (in totaal 10 dagen).
Indien er klachten ontstaan in de 10 dagen na het laatste contact wordt testen dringend geadviseerd
(ook als de test op dag 5 negatief was).
Volgens het algemene protocol geldt er voor nauwe contacten ook een advies om direct te testen,
zodra bekend is dat iemand nauw contact is. Gezien de belasting van testen voor jonge kinderen wordt
dit testmoment bij jonge kinderen echter niet dringend geadviseerd. Dit kan in bepaalde gevallen wel
overwogen worden, bijvoorbeeld omdat een kind contact heeft gehad met iemand met een kwetsbare
gezondheid. Voor medewerkers die nauw contact zijn geldt het advies om direct te testen wel. Dit is
vooral zinvol als het interval tussen deze test en dag 5 na de laatste blootstelling 2 of meer dagen is.
Een negatieve test voor dag 5 betekent niet dat de quarantaine opgeheven kan worden.

Cohortering/ groep opdelen in subgroepjes:
Wanneer een groep leerlingen kan worden opgedeeld in subgroepjes waartussen 1,5 meter
afstand gehouden kan worden, hoeft bij een besmetting op een school mogelijk niet de
hele klas/groep in quarantaine, maar alleen de relevante subgroep. Hiervoor is het belangrijk dat de
indeling van de klas goed wordt bijgehouden. Het kan in dat geval mogelijk zijn om onderscheid te
maken tussen nauwe contacten (categorie 2) en overige contacten (categorie 3).
Indeling en verschil in beleid bij nauwe en overige contacten:
Nauwe contacten (categorie 2) zijn kinderen of medewerkers die in totaal (cumulatief) binnen 24 uur
meer dan 15 minuten contact hadden met de besmettelijk persoon op minder dan 1,5 meter afstand.
Voor hen geldt een quarantaineadvies en testbeleid zoals hierboven voor de hele klas is beschreven.
Overige contacten (categorie 3) zijn alle medewerkers en kinderen die meer dan 15 minuten in
dezelfde ruimte waren met de besmettelijke persoon (op een afstand van meer dan 1,5 meter). En ook
de kinderen of medewerkers die contact hadden met de besmettelijk persoon op minder dan 1,5
meter, maar korter dan 15 minuten. Zij hoeven niet in quarantaine, tenzij ze zelf klachten ontwikkelen
(ook als dit alleen een verkoudheid is). In dat geval blijven zij thuis en is het advies om zich te laten
testen. Overige contacten die geen klachten ontwikkelen kunnen zich ook laten testen, op of rond dag
5.
Indien de positief geteste persoon een medewerker is, is het raadzaam dat ook alle andere
medewerkers die tijdens de besmettelijke periode van de index op school/opvang zijn geweest (maar
geen nauw of overig contact zijn), ook worden getest.
Als er meerdere besmettingen zijn kan er een uitgebreider testbeleid worden geadviseerd.

Informatiebrieven voor ouders van klas-of groepsgenoten:
Via de volgende link zijn informatiebrieven beschikbaar te gebruiken zijn als er iemand positief is
getest op COVID-19 op de kinderopvang of basisschool. Zie de brieven onder het kopje “Scholen &
kinderopvang”: Leefregels en informatiebrieven | LCI richtlijnen (rivm.nl)
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Samenwerking met de GGD:

•

Het eerste aanspreekpunt vanuit de GGD bij (algemene) vragen over corona is het JGZ-team
(jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts) verbonden aan een school of kinderopvang. Tevens
kan dit JGZ-team een rol spelen in het vooraf bespreken /meedenken wat betreft preventieve
maatregelen, het instellen van groepjes (cohortering) en stappenplan bij een besmetting.

•

Bron- en contact onderzoek: Bij een besmetting zal er op de GGD bron en contact onderzoek
verricht worden, waarbij er gesproken wordt met de ouders/verzorgers van een positief getest
kind of met een positief geteste medewerker. Bij een positief getest kind komen tijdens het
gesprek met de ouders vooral de contacten buiten school/opvang aan bod. Bij een positief
geteste medewerker worden zowel de contacten buiten als binnen school/opvang nagegaan.
Vervolgens is het de bedoeling dat (na toestemming van de ouders/werknemer) er vanuit de
GGD contact opgenomen zal worden met het aanspreekpunt van school/opvang. In overleg
met school kan dan verder bekeken worden wie van de school/opvangcontacten als nauw
contact gezien moeten worden.

•

Vaak zal school/opvang zelf al eerder op de hoogte zijn van een besmetting, dan dat de GGD
contact opneemt. Meldingen van positief geteste medewerkers of kinderen kunnen op dit
moment gedaan worden via het mailadres onderwijs.corona@GGDBZO.nl.

•

Bij complexere vragen over o.a. quarantaine en testen of bij meerdere besmettingen in korte
tijd kan ook via onderwijs.corona@GGDBZO.nl contact opgenomen worden met het
scholenteam onderwijs en corona.

•

Over het al dan niet doorgeven van lijsten met namen/contactgegevens van de
geïnventariseerde nauwe contacten door school aan de GGD is op dit moment nog
onduidelijkheid. Zodra duidelijk is of dit gewenst is en op welke manier dit zou moeten gaan,
zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

*Besmettelijke periode
De besmettelijke periode van iemand die positief getest is met klachten, start 48 uur voorafgaand aan
de start van de symptomen en duurt tot er minimaal 7 dagen voorbij zijn na start symptomen EN de
klachten minimaal 24 uur weg zijn. De besmettelijke periode van iemand die positief getest is zonder
klachten, start op het moment van de test en duurt tot minimaal 5 dagen na de test of indien er toch
klachten ontstaan, tot minimaal 7 dagen na start symptomen EN minimaal 24 uur klachtenvrij.
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Indien u als school vragen heeft of meer achtergrondinformatie nodig heeft, kunt u altijd contact
opnemen met het eigen JGZ-team. Voor urgente vragen en als het JGZ-team niet bereikbaar is kunt u
mailen naar onderwijs.corona@ggdbzo.nl of contact opnemen met telefoonnummer: 088-0031595 (
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00uur en za t/m zo van 09.00 – 17.00uur).
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