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Informatie Coronavirus bij de start van het nieuwe schooljaar

Geachte mevrouw, mijnheer,
Nu de scholen weer starten informeren we u over actuele ontwikkelingen die belangrijk zijn voor u,
en de ouders en leerlingen op uw school. Wij gaan er dan ook vanuit dat u zelf ouders en leerlingen
informeert over de situatie op uw school. In de zomervakantie zijn de cijfers met het aantal positieve
besmettingen gestegen. Het blijft belangrijk om samen alert te blijven en actief te handelen om
corona op tijd in te dammen. Zowel voor de gezondheid van de schoolmedewerkers als die van de
leerlingen en hun families. In deze brief vatten we graag voor u samen wat de regels zijn voor scholen
in het primair onderwijs.
Graag zien we zo veel mogelijk kinderen weer terug op school. Maar er zijn ook redenen om thuis te
blijven.
Hieronder vindt u de regels wanneer een leerling of medewerker niet naar school mag:
Als kinderen of medewerkers klachten hebben
Bij een of meer van de volgende klachten moet het kind/de medewerker thuisblijven:
 verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 hoesten;
 benauwdheid;
 verhoging of koorts;
 plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
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Uitzondering:
Kinderen uit groep 1 en 2 mogen wel naar school als ze alleen verkouden zijn, zonder koorts

Deze uitzondering geldt niet voor kinderen die:
 contact hebben gehad met een persoon die positief is getest voor het coronavirus
 als iemand in het huishouden van het kind koorts heeft of last heeft van benauwdheid
 korter dan 14 dagen geleden in oranje of rood gebied/ land op vakantie is geweest
Kinderen en medewerker mogen ook niet naar school in de volgende situaties
 als iemand in hetzelfde huishouden als het kind of de medewerker positief is getest voor het
coronavirus
 als iemand in hetzelfde huishouden als het kind of de medewerker naast
verkoudheidsklachten, hoesten of plotseling verlies van reuk en/of smaak, ook koorts en/of
benauwdheid heeft. Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven
 als een medewerker nauw contact heeft gehad buiten het huishouden met iemand die
positief is getest voor het coronavirus
Als kinderen of medewerkers in een oranje of rood gebied of land zijn geweest
Landen met een verhoogd risico op corona kunnen het label oranje of rood krijgen. Dat betekent dat
vakantie naar deze landen wordt afgeraden. Ouders en kinderen jonger dan 4 jaar die in deze landen
geweest zijn, moeten na terugkomst in Nederland 14 dagen thuisblijven. Kinderen van 4 t/m 12 jaar
oud die geen klachten hebben die passen bij corona (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)
mogen wel naar school, de buitenschoolse opvang en sporten. Een overzicht van de oranje en rode
landen is te vinden op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
Verzuim en leerplicht
De richtlijnen voor leerplicht zijn aangepast. Verzuim als gevolg van quarantaine na een vakantie
hoeft u niet te melden als ongeoorloofd verzuim. U wordt komende week nader hierover
geïnformeerd door de afdeling Leerplicht.
Zijn er drie of meer kinderen in één groep ziek? Informeer de GGD
Het blijft belangrijk dat u blijft registreren welke kinderen ziek zijn. Maak in het kader van Artikel 26
van de Wet publieke gezondheid melding bij de GGD als er in één groep drie of meer kinderen zijn
met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts. Geef de melding zo snel mogelijk
door aan de GGD via onderstaand telefoonnummer. U hoeft hierbij niet de persoonsgegevens van de
kinderen door te geven bij de melding. Na uw melding stelt de GGD eventueel onderzoek in en
adviseert op maat. Twijfelt u of een ziek kind thuis moet blijven? Neem dan contact op met de
jeugdarts van de GGD.
Testen op corona
Voor iedereen in Nederland geldt: bij klachten, blijf thuis en laat je testen!
Er zijn diverse testlocaties in Amsterdam (Zuid, Noord, Nieuw-West en Zuidoost) en u kunt vaak
dezelfde dag terecht. Aanmelden voor de test kan telefonisch op 0800-1202 of via het portaal op
coronatest.nl.
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Ook voor kinderen vanaf 6 jaar kan via het landelijk nummer en de website een testafspraak gemaakt
worden. Voor kinderen onder de 6 jaar schakelt het landelijke call center door naar de GGD voor
advies op maat.
Is er een kind of medewerker besmet met het coronavirus?
Als een kind of medewerker in de besmettelijke periode op uw school was, neemt de GGD contact
met u op. De GGD adviseert over eventuele maatregelen en het informeren van de medewerkers en
ouders.
Ventilatie op school
Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij verspreiding van
het coronavirus, zeker niet als wordt voldaan aan het bouwbesluit. Het RIVM heeft de inzichten
hierover samengevat, zie: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
Ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus via de lucht gelden twee specifieke (landelijke)
adviezen:
 Vermijd recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte waar meerdere personen
gedurende langere tijd bij elkaar zijn.
 Vermijd het ontstaan van sterke luchtstromen door (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s in
gemeenschappelijke ruimtes, zoals klaslokalen en kantines. Indien er geen andere
mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van persoon naar
persoon gaat.
GGD’en adviseren al lang over het belang van een goede ventilatie in scholen, los van het
coronavirus. Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden
verbeterd, zie voor adviezen
https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=30672&m=1477475435&action=file.download
Voor advies over verbetering van de ventilatie in relatie tot gezondheid (los van het coronavirus)
kunnen scholen terecht bij de GGD, afdeling leefomgeving: 020-5555405, LO@ggd.amsterdam.nl.
Webinars en Vraag & Antwoordsessies met ouders
Deze sessies zijn in voorbereiding. We berichten u spoedig over de data.
Contact met de GGD
U kunt de GGD bereiken via het telefoonnummer 020 - 555 5202, van maandag t/m vrijdag 09.00 18.00 uur, zaterdag en zondag 10.00 -17.00 uur. Alle informatie rond corona vindt u ook op
ggd.amsterdam.nl/coronavirus.
Met vriendelijke groet,

Dr. Yvonne van Duijnhoven
Hoofd Afdeling Infectieziekten
GGD Amsterdam
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