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Doel 
Dit addendum is een aanvulling op het protocol Covid-19 start schooljaar 2020-2021. Dit is opgesteld op 21 

september 2020, na nieuw afgegeven richtlijnen van de overheid op 18 september 2020. Hieronder worden 

alleen de regels weergegeven waar aanpassingen in zijn gemaakt ten opzichte van het protocol. 

 

I Algemeen  
1. Algemene RIVM en GGD-richtlijnen Veiligheidsrisico’s   
• Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van 3 of meer leerlingen met koorts en/of 

benauwdheidsklachten per groep. 

• Scholen melden zich bij de GGD als bij een leerling of personeelslid Covid-19 / corona is vastgesteld.  

• Wanneer 3 kinderen uit een groep/klas of meerdere medewerkers zich ziekmelden en een verdenking 

van COVID-19 melden: IZB-arts en jeugdarts van de GGD worden op de hoogte gesteld. In overleg met 

de GGD informeert de school zo nodig de ouders dat de GGD contact met hen opneemt.  

• Afhankelijk van het aantal besmettingen, kan ervoor gekozen worden de ouders van de leerlingen uit 

de betreffende klas, de medewerkers van de klas, meerdere klassen of de hele school te informeren. 

Die school maakt hierin zelf een afweging. De GGD heeft voorbeeldbrieven beschikbaar om ouders en 

medewerkers in te lichten. Met het informeren van ouders en medewerkers kan er onrust ontstaan, 

het is goed om hierop voorbereid te zijn. 

• In het geval de directeur de GGD niet kan bereiken en van mening is dat er acuut een besluit moet 

worden genomen, neemt deze contact op met de bestuurder. Is ook de bestuurder niet bereikbaar, dan 

besluit de directeur op basis van gezond verstand. 

• Cluster/uitbraak-scenario: meerdere medewerkers en/of kinderen zijn positief getest of worden 

gemeld bij de GGD met bevestigde COVID-19:  

o De GGD doet, in samenwerking met de leiding de school, bron- en contactonderzoek rondom 

de positieve medewerkers en/of kinderen.  

o GGD start een uitbraakonderzoek om de situatie in kaart te brengen.  

o De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders. Van overige 

medewerkers en kinderen wordt geregistreerd of ze klachten hebben en of ze getest zijn of 

kunnen worden. Afhankelijk van de context wordt alleen de groep/klas of worden meerdere 

groepen/klassen bevraagd.  

o Alle klasgenoten die meer dan 15 minuten binnen anderhalve meter van personen met COVID-

19 waren, blijven thuis en worden actief gemonitord.  

• Sluiten van de school: Sommige scholen kiezen er op eigen initiatief voor om te sluiten wanneer er 

besmettingen onder medewerkers of kinderen zijn. Het sluiten van een instelling is een grote stap en 

niet wenselijk volgens de GGD. Wanneer de hygiënemaatregelen op orde zijn, en de betrokken 

personen (contacten) zijn geïnformeerd of in quarantaine zijn, is er medisch gezien geen noodzaak de 

instelling te sluiten. Als een instelling gedeeltelijk of volledig wil sluiten, dient dit te worden gemeld aan 

de GGD met de motivatie. De afdeling communicatie van de GGD kan de school voorzien in 

communicatieadvies en ondersteunen als de instelling hier behoefte aan heeft of als er onrust is. 
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IV Gezondheid 

4.1 Thuisblijfregels/gezondheid leerlingen 

Zonder test  

• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of 

bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. 

Het kind hoeft niet getest te worden op corona.  

Thuisblijfregels 

• Als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die 

koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. 

• Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer 

dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind 

hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de 

huisarts. 

• Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 

• Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. 

Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest. 

Negatieve test 

• Een leerling die negatief getest is op Covid-19 / corona, mag weer naar school en de opvang.  

Positieve test 

• Een besmette leerling blijft minimaal 7 dagen thuis. Als de leerling daarna 24 uur klachtenvrij is, 

mag de leerling weer naar school: https://lci.rivm.nl/leefregels 

• Als iemand in het huishouden ziek is met koorts en/of benauwdheidsklachten (ongetest) of 

vastgestelde COVID-19 (door arts of test), dan blijft de leerling 10 dagen thuis i.v.m. de incubatietijd 

van 10 dagen: de leerling kan besmet zijn zonder dat het wordt merkt, maar binnen 10 dagen 

klachten ontwikkelen. Men moet die periode dus thuisblijven om het risico van verdere 

besmettingen buitenshuis (terwijl er nog geen klachten zijn) te voorkomen. De persoon die zelf ziek 

is, ziekt tenminste 7 dagen uit + 24 uur klachtenvrij zijn. Zie voor meer informatie: 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

 

Quarantaine na bezoek buitenland  
Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of krijg je een 

notificatie met de Coronamelder-app , dan gelden voor kinderen tot en met 12 jaar de bovenstaande 

adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na 

terugreis uit een oranje of rood gebied of na melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten 

blijven (quarantaine). Voor oranje of rode gebieden vanwege corona zie  NederlandWereldwijd.   

Melden aan de schoolleiding 

[onveranderd] 

Beslisboom 

Beslisboom verkouden kind 0 jaar t_m groep 8 – BOinK_AJN_RIVM_ 220920 

 

https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf
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4.2 Wegstuurbeleid  

Wanneer een leerling gedurende de dag benauwdheidsklachten ontwikkelt of een vermoeden van koorts, 

dan laten we de leerling ophalen. Wij gebruiken geen temperatuurmeting als indicator. Een 

temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven.  

Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald. Het inzicht van de Het 

advies is om met zo min mogelijk personen in de personeelskamer aanwezig te zijn, contact te vermijden 

en direct na schooltijd naar huis te gaan. 

4.5 Thuisblijfregels - gezondheid personeel 

[onveranderd] 

Aanvulling testbeleid overheid 
Afwegingskader ‘voorrangsprocedure Covid-19 onderwijspersoneel in het basisonderwijs’ 

Vanaf vrijdag 18 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het funderend onderwijs - na toestemming 

van de schoolleider - toegang tot de voorrangsprocedure Covid-19 bij de GGD. De sector funderend 

onderwijs heeft geen ‘carte blanche’, maar betracht terughoudendheid bij het doorsturen van 

medewerkers naar de voorrangsprocedure.  

De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van uitval van onderwijstijd waarmee de 

continuïteit van het primair proces in gevaar komt. De schoolleider bepaalt wie er voor de 

voorrangsprocedure in aanmerking komt. Dat vergt een integere en terughoudende afweging van de 

schoolleider. Deze handreiking biedt schoolleiders handvatten om te bepalen wie in aanmerking komt voor 

deze voorrangsprocedure en hoe vervolgens te handelen. 

De medewerker maakt via het speciale telefoonnummer van de GGD een afspraak voor de 

voorrangsprocedure van de GGD, en overlegt daarbij digitaal de voorrangsverklaring en een 

identificatiebewijs.  

Het personeelslid wordt zo mogelijk dezelfde dag getest tussen 09.00 en 12.00 (afhankelijk van openingstijd 

GGD) in de ochtend en krijgt zo mogelijk dezelfde dag nog een uitslag. Via www.coronatest.nl kan de 

medewerker de uitslag raadplegen. Daarvoor is een DigID nodig. 

o Bij een negatieve testuitslag kan de medewerker direct weer op locatie aan het werk. 

o Bij een positieve testuitslag volgt thuisisolatie. De GGD neemt hierover binnen 24 uur na de test 

contact op met de medewerker. 

 

 

http://www.coronatest.nl/

