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Nieuwsbericht  corona voor  

(speciaal) basisonderwijs  

 

19 augustus 2020 

 

De scholen gaan op 24 augustus weer van start. Met dit nieuwsbericht informeren we jullie 

graag  over de (laatste) ontwikkelingen rondom het coronavirus en het coronabeleid. We 

hopen je hiermee te kunnen ondersteunen en antwoord te geven op de vragen die er zijn.  

 

• Zijn er klachten: blijf thuis! 

• Uitzondering kinderen in groep 1 en 2 

• Coronavirus en artikel 26 melding: 3 of meer zieke kinderen melden 

• Besmetting van medewerker of leerling 

• Quarantaine is belangrijk 

• Ventilatie op scholen: adviezen RIVM en de rijksoverheid 

• Wat kunnen wij voor je doen?  

 

Zijn er klachten: blijf thuis! 

Helaas komt het nog altijd voor dat iemand die later besmet blijkt te zijn, toch heeft gewerkt of naar 

school is geweest met klachten. Het is zeer belangrijk dat iedereen met klachten thuis blijft en zich laat 

testen. Daarbij gaat het om één of meer van de volgende klachten: 

• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 

• hoesten 

• benauwdheid 

• plotseling verlies van reuk of smaak 

• verhoging of koorts boven de 38 graden 

 

Blijf ook thuis als je een huisgenoot hebt met verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of benauwdheid. 

Het is belangrijk om elkaar aan deze regels te blijven herinneren. 
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Uitzondering kinderen in groep 1 en 2 

Kinderen uit groep 1 en 2* mogen wél naar school als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. 

Dit geldt niet als zij een huisgenoot hebben die corona heeft (met een positieve test) of als er binnen 

het huishouden van het kind iemand is met koorts en/of benauwdheid. 

*Als scholen de gebruikelijke groepsindeling niet hanteren, geldt dit voor kinderen tot en met 6 jaar. 

 

Coronavirus en artikel 26 melding: 3 of meer zieke kinderen melden 

Als er meer dan 3 kinderen uit een groep of meerdere medewerkers binnen de school ziek zijn én er een 

(mogelijke) verdenking is op het coronavirus vragen wij jullie om dit, in het kader van artikel 26 van de 

Wet publieke gezondheid, bij ons te melden. Kinderen uit groep 1 en 2 met enkel neusverkoudheid tellen 

hierin niet mee. Na de melding ontvang je van ons een bericht hoe verder te handelen. Als het nodig is 

informeert de school ook de ouders. Dat gebeurt dan in overleg met de GGD en wij kunnen jullie hierin 

verder ondersteunen. Uiteraard blijft de afdeling infectieziektebestrijding ook beschikbaar voor vragen 

of meldingen over andere infectieziekten op school. Er is een apart telefoonnummer (zie hieronder) voor 

niet-corona gerelateerde vragen en meldingen. 

 

Besmetting van medewerker of leerling 

Tot nu toe zijn er in onze regio geen clusters of uitbraken op scholen geweest waarbij het coronavirus is 

aangetoond. Wel neemt het aantal besmettingen landelijk toe en krijgen scholen dus vaker te maken 

met een kind of medewerker die in de besmettelijk periode op school is geweest. Op het moment dat 

iemand positief wordt getest, start het bron- en contactonderzoek. Gaat het om een schoolgaand kind 

of iemand die werkt op een basisschool en daar in de besmettelijke periode was, neemt de GGD contact 

op met school. Op dat moment brengen we samen de situatie in beeld en gaan wij na welke contacten 

er zijn geweest binnen de school. Personen binnen de school die nauw contact blijken te zijn, worden 

gevolgd door de GGD. Wij geven informatie over hoe te handelen, welke informatie te verstrekken aan 

collega’s en ouders en wat het vervolg is.  Elke situatie is anders en de begeleiding is dan ook maatwerk. 

 

Quarantaine is belangrijk 

Quarantaine is een belangrijke maatregel om de verspreiding van het virus in te perken. We geven 

hieronder een samenvatting van de landelijke richtlijnen op dit punt: 

• Huisgenoten (kinderen en volwassenen) van een persoon met bewezen COVID-19 gaan 10 dagen 

in quarantaine, ongeacht de leeftijd. 

• Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw contact zijn van een persoon 

die positief is getest op corona, blijven ook thuis. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een 

nauw contact zijn, mogen wel naar school/BSO en/of sporten, op voorwaarde dat zij geen 

klachten hebben. 

• Volwassenen en kinderen die in landen zijn geweest met een verhoogd risico, oftewel landen die 

het label oranje of rood hebben, worden dringend geadviseerd om 10 dagen na aankomst in 

Nederland in quarantaine te gaan. Ook hier geldt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar dat zij 

wel naar school/BSO mogen en/of mogen sporten, op voorwaarde dat zij geen klachten hebben. 

De richtlijnen kunnen in de tijd veranderen. De meest actuele leefregels en informatiebrieven voor 

contacten van iemand die positief is getest op corona, zijn terug te vinden op de website van het RIVM. 

https://lci.rivm.nl/leefregels
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Ventilatie op scholen: adviezen RIVM en de Rijksoverheid  

In de media is veel aandacht voor de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus. De 

overheid en het RIVM hebben hierover adviezen opgesteld. Voor meer informatie verwijzen wij naar de 

landelijke richtlijn en het nieuwsbulletin van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Eventuele veranderingen in de adviezen over ventilatie zijn te volgen via de website van de 

Rijksoverheid.   

 

Wat kunnen wij voor je doen?  

• Heb je een vraag over corona? Of wil je een artikel 26 melding doen? Neem contact met ons op 

via 088 0031 111. Onze medewerker zal je met de juiste collega doorverbinden of je wordt zo 

spoedig mogelijk door ons teruggebeld. 

• Wil je een coronatest aanvragen? Bel met het landelijke nummer 0800-1202 of ga naar 

Rijksoverheid.nl/coronatest.  

• Voor vragen (en meldingen) over infectieziekten die niet-corona gerelateerd zijn, zijn wij 

bereikbaar op 088 0031 333. 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flci.rivm.nl%2Fventilatie-en-covid-19%3Futm_source%3DBasisonderwijs%2Bregio%2BGGD%2BHart%2Bvoor%2BBrabant%26utm_campaign%3Dc2940217a8-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_23_01_58_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_bc042af174-c2940217a8-&data=02%7C01%7C%7C47f89270d5d54120a2ee08d8429fe4d3%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637332601792176766&sdata=mR432wfVKpC9FQTQsRqNAxTkc7YaVZC%2BsZcg5QrGUmI%3D&reserved=0
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D31388&did=2020D31388
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

