Leiden, 7 december 2021

Beste directie en/of bestuur,
Er zijn een aantal wijzigingen geweest in het beleid voor scholen met betrekking tot COVID-19. In
deze brief leest u welke maatregelen er recent zijn ingegaan. Daarnaast geven wij u een update over
de huidige stand van zaken van het bron- en contactonderzoek en het clusterwerk van de GGD
Hollands Midden.
Huidige stand van zaken op clusterafdeling
Regionale cijfers blijven momenteel nog te hoog om bron- en contactonderzoek bij alle positief
geteste personen uit te voeren. Om die reden hebben we op de clusterafdeling nog altijd geen zicht
op de besmettingscijfers binnen scholen. Er wordt goed gebruik gemaakt van ons speciale
scholentelefoonnummer voor vragen en advies. Wij merken dat het met name op maandagochtend
erg druk is op deze telefoonlijn. Wij gaan de bezetting uitbreiden, maar in het algemeen geldt dat het
op alle ochtenden druk is. Zoekt u een moment met minder lange wachttijden, bel dan na de lunch.
Wijzigingen in beleid
De afgelopen weken volgen ontwikkelingen in beleid elkaar snel op. De beslisbomen op onze website
proberen we steeds zo snel mogelijk aan te passen op de nieuwste maatregelen. Zo bevatten ze links
naar de nieuwste brieven en naar de nieuwe BOinK beslisboom. Mocht u toch het idee hebben dat er
iets niet klopt, neem dan vooral contact met ons op, via mail of bij spoed telefonisch. Alle wijzigen in
het beleid zijn inmiddels ook verwerkt in de generieke kaders voor kinderopvang/primair onderwijs
en voortgezet onderwijs.
Contact met GGD bij 3 of meer besmettingen
Vanwege de behoefte in het land naar een eenduidige richtlijn wat te doen bij meerdere
besmettingen in één klas, is de landelijke richtlijn aangepast.1 Daarin staat nu dat de hele klas/groep
in quarantaine gaat als er sprake is van een uitbraak. Er is sprake van een uitbraak als er binnen een
klas/groep drie of meer gevallen zijn binnen zeven dagen. Vanaf nu vragen we de scholen daarom
om in dat geval contact op te nemen met het scholenteam. We kunnen dan meedenken of er
inderdaad sprake is van een uitbraak en quarantaine op zijn plek is.
Huisgenoten van besmette personen
Gezien de verder oplopende besmettingscijfers van de laatste weken is ervoor gekozen om
huisgenoten van besmette personen in quarantaine te plaatsen ongeacht leeftijd of immuniteit. Voor
immune huisgenoten geldt dat zij vanaf de testdatum van de besmette persoon 10 dagen in
quarantaine gaan, met op dag 5 een GGD test. Voor niet-immune huisgenoten geldt dat zij vanaf het
laatste contactmoment met de besmette persoon 10 dagen in quarantaine gaan, met op dag 5 een
GGD test. Uitgezonderd van het quarantaine- en testadvies zijn personen die recent zelf een COVID19 infectie hebben doorgemaakt (<8 weken geleden eerste ziektedag of positieve test).
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Zie : Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) | LCI richtlijnen
(rivm.nl) en Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) | LCI
richtlijnen (rivm.nl)

Snottebellenbeleid is aangescherpt
Voor kinderen in het primair onderwijs geldt dat zij ook bij milde klachten (snotneuzen, enkele keren
kuchen, niezen, etc.) thuisblijven en zich (laten) testen. Hier mag ook een zelftest voor gebruikt
worden. Zie ook onder kopje ‘Bredere inzet van zelftesten’. Mochten ouders ervoor kiezen hun kind
niet te testen, dan blijft het kind thuis tot hij of zij 24 uur klachtenvrij is. Als in deze situatie de
klachten aanhouden, dan geldt dat het kind tot maximaal 7 dagen thuisblijft. Als het kind bekend is
met chronische (aaneengesloten) verkoudheidsklachten of luchtwegklachten, dan mag hij of zij bij
milde klachten naar school komen. Als het kind in de afgelopen 8 weken positief getest is op COVID19, dan mag hij of zij bij milde klachten naar school komen. De BOinK beslisboom is hierop weer
aangepast.
Preventief zelftesten en mondneusmaskers
Leerlingen en medewerkers in het voortgezet onderwijs worden geadviseerd 2 keer per week zich te
laten testen door middel van een zelftest. Dit geldt voor zowel immune als niet-immune personen.
Dit advies geldt ook voor medewerkers in het primair onderwijs en leerlingen van de groepen 6 tot
en met 8. Meer informatie over de zelftesten in het onderwijs, de logistiek en instructievideo’s zijn te
vinden op Zelftesten (lesopafstand.nl).
In het primair onderwijs is nu het advies dat leerlingen van groep 6 tot en met groep 8
mondneusmaskers dragen wanneer zij zich verplaatsen. Dit geldt ook voor alle leerlingen in het
voortgezet onderwijs en medewerkers.
Bredere inzet van zelftesten
Op advies van het OMT worden met ingang van 3 december de zelftesten breder ingezet als
aanvulling op het huidige testaanbod. Het OMT heeft geadviseerd de zelftesten nu ook in te zetten
bij niet-kwetsbare personen die niet ernstig ziek zijn en ook niet in aanraking komen met kwetsbare
mensen.
Voor leerlingen en medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs geldt dat zelftesten nu dus ook
ingezet kunnen worden bij milde klachten, indien de zelftest negatief is kunnen de leerlingen en
medewerkers naar school of de opvang. Blijven de klachten bestaan dan wordt aangeraden de
zelftest de volgende dag te herhalen.
Een zelftest is niet geschikt om een quarantaine vervroegd (dag 5) te beëindigen, hiervoor moet een
GGD test worden gebruikt. Indien de uitslag van een zelftest positief is, wordt geadviseerd deze te
confirmeren bij de GGD.
Meer informatie wanneer wel of geen zelftest gebruikt kan worden is te vinden op de website van de
rijksoverheid.

Met vriendelijke groet,
Scholenteam GGD Hollands Midden
Afdeling Coronabestrijding

Heeft u dringende vragen, bel dan naar een van onderstaande nummers.
Reguliere vragen bron- en contactonderzoek op 085-0782874 (7 dagen per week bereikbaar van
9.00u – 17.00u)
Vragen over besmettingen bij kinderen onder de 18 jaar, docenten of pedagogisch medewerkers
op 085-0782876 (7 dagen per week bereikbaar van 9.00u - 17.00u)
Algemene vragen op 085-0782878 (7 dagen per week bereikbaar van 9.00u - 17.00u)

