
 

Datum: 20 augustus 2020 

 

Betreft: Informatie voor basisonderwijs over het coronabeleid 

 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

De scholen gaan weer van start. Hierbij informeren we het basisonderwijs 

over het coronabeleid.  

 

Belangrijke boodschap: Klachten? Blijf thuis! 

Het komt (helaas) voor dat iemand met klachten doorwerkt of naar school 

gaat en later besmet blijkt. Dat heeft dan vervelende gevolgen. Het is en 

blijft belangrijk dat iedereen met klachten thuis blijft en zich laat testen. 

Het gaat om één of meer van de volgende klachten: 

 

- verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn) 

- hoesten, benauwdheid 

- plotseling verlies van reuk of smaak 

- koorts boven de 38 graden 

 

Blijf ook thuis als u een huisgenoot heeft met koorts of benauwdheid (als 

iemand alleen verkouden is hoeven de anderen niet thuis te blijven). Het is 

belangrijk om elkaar aan deze regels te blijven herinneren.  

 

Uitzondering: kinderen in groep 1 en 2 

Kinderen uit groep 1 en 21 mogen wél naar school als ze alleen verkouden 

zijn, zonder koorts. Zij blijven wel altijd thuis (verkouden of niet) als een 

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



 

huisgenoot positief getest is of als er binnen het huishouden iemand is 

met koorts en/of benauwdheid. 

 

Artikel 26:   

Als er bij meer dan drie kinderen een verdenking is op het coronavirus 

verzoeken wij dit te melden bij de GGD2. Kinderen uit groep 1 en 2 met 

enkel neusverkoudheid tellen hierin niet mee. In overleg met de GGD 

informeert de school zo nodig de ouders. Naar aanleiding van uw melding 

ontvangt u van ons bericht hoe verder te handelen.  

 

Besmetting van medewerker of leerling  

Het aantal besmettingen neemt toe in Nederland en u zult op school vaker 

te maken krijgen met een besmettelijke leerling of medewerker. Na iedere 

positieve test start de GGD bron- en contactonderzoek. We nemen contact 

op met de school, brengen samen de situatie in beeld en contacten 

worden gemonitord. U krijgt informatie over hoe te handelen, welke 

informatie te verstrekken aan collega’s en ouders en wat het vervolg zal 

zijn. Iedere situatie is anders en begeleiding is dan ook maatwerk.  

 

Quarantaine is essentieel 

Quarantaine is belangrijk om verdere verspreiding te voorkomen. De 

landelijke richtlijn zegt: 

• Huisgenoten van een persoon met bewezen COVID-19 gaan 10 

dagen in quarantaine, ongeacht de leeftijd. 

• Andere nauwe ‘contacten’ blijven ook thuis. Een uitzondering zijn 

kinderen van 4 t/m 12 jaar, zij mogen wel naar school/BSO en sport, 

mits zij geen klachten hebben3. 

 
2 (net als andere artikel 26 meldingen zoals luchtweg-, huidinfecties en diarree) 
 
3 Deze uitzondering voor kinderen zijn ingesteld omdat kinderen een beperkte rol in de 
verspreiding van het virus spelen, en omdat afstand houden tot en tussen kinderen moeilijk 
uitvoerbaar is, en omdat  contact op o.a. scholen en sportclubs belangrijk is voor de 
ontwikkeling van kinderen. 



 

• Iedereen die vanuit een land met label oranje/rood komt wordt 

verzocht direct 10 dagen in quarantaine te gaan. Ook hier geldt: 

kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel naar school/BSO en sport, op 

voorwaarde dat zij geen klachten hebben. 

 

Actuele leefregels en informatiebrieven voor contacten van iemand die 

positief is getest op corona, staan op deze website: 

https://lci.rivm.nl/leefregels. 

  

Ventilatie op scholen: adviezen van RIVM en de rijksoverheid   

In de media is veel aandacht voor de rol van ventilatie. Er zijn adviezen 

van overheid en RIVM. Voor meer informatie zie de websites: 

 

• https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19 

• https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D31388

&did=2020D31388 

Veranderingen in deze adviezen zijn te volgen via de website van de 

rijksoverheid.  

 

Contact met GGD Zeeland (infectieziekten)  

Heeft u een vraag over corona of wilt u een artikel 26 melding doen? 

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0113-249 454.  

Wilt u een coronatest aanvragen? Bel dan met het landelijke nummer 

0800-1202 of ga naar Rijksoverheid.nl/coronatest. 

Voor vragen (en meldingen) over infectieziekten die niet-corona 

gerelateerd zijn, belt u 0113-249 454.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Team Infectieziektebestrijding 
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