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Geachte heer/ mevrouw, 

 

We ontvangen veel vragen van scholen. Door de drukte lukt het ons niet om iedereen terug te bellen, binnen de 

termijn dat scholen dat wensen. Overleg is ook niet altijd nodig, leerlingen in het onderwijs zijn geen risicogroep. 

Het advies om scholen te sluiten, komt vrijwel niet voor. Tenzij het een kwetsbare groep betreft, zoals het 

speciaal onderwijs. Vanuit onderwijskundig oogpunt kan de beslissing worden gemaakt dat een school sluit, 

deze beslissing is aan de school zelf.  

 

Het advies van de GGD is om onderstaande vragen & antwoorden goed door te nemen. Dit zal antwoord geven 

op de vragen die spelen. Ook vindt u in de bijlage ‘richtlijnen coronavirus in het onderwijs’ en ‘testadvies 

kinderen (t/m 12 jaar)’ samengevat in twee schema’s.  

Daarnaast vindt u als bijlage ook een brief over de prioriteitsprocedure voor het maken van een testafspraak 

voor onderwijspersoneel. Deze procedure start op maandag 21 september. 

 

U vindt deze informatie ook op onze website. Deze houden wij dagelijks bij, want het beleid en de richtlijnen 

veranderen regelmatig. Raadpleeg daarom ook altijd de website voor de laatste stand van zaken.  

 

Rol van het CJG 

Het CJG heeft extra oog voor de kwetsbare kinderen en gezinnen en de behoefte van de scholen en 

kinderopvang. Het CJG kan ondersteunen in het duiden van de protocollen en adviezen voor onderwijs en 

opvang in het kader van corona. Zij hebben geen rol in de controle, opvolging of beoordeling van de uitvoering 

van deze protocollen. Ga gezamenlijk in gesprek over de vragen en onderzoek welke mogelijkheden er zijn. 

Daarnaast is het is fijn als u het CJG op de hoogte stelt bij onrust of een besmetting, zodat medewerkers er in 

hun werk rekening mee kunnen houden en voorbereid zijn op eventuele vragen van ouders of jeugdigen die op 

consult komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team infectieziekte bestrijding  

GGD Rotterdam-Rijnmond 

 

 

  

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/adviezen-corona-onderwijs/
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VRAGEN EN ANTWOORDEN T.A.V. CORONA EN ONDERWIJS  

 

ISOLATIE & QUARANTAINE 

Wat en waarom isolatie? 

Als iemand positief getest is op corona is deze persoon besmettelijk voor andere personen. Om deze reden 

moeten ze in isolatie. De positief geteste persoon mag pas uit isolatie als hij/zij 24 uur zonder klachten is EN 

minimaal 7 dagen na start klachten. Deze regels gelden voor volwassenen en kinderen. 

 

Wat en waarom quarantaine? 

Als iemand in nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) is geweest met een persoon met corona of op reis is 

geweest naar een oranje gebied, hebben ze een hoog risico om zelf corona te ontwikkelen. Twee dagen 

voordat mensen klachten ontwikkelen kunnen ze het virus al verspreiden en andere infecteren. Om te 

voorkomen dat nauwe contacten opnieuw mensen besmetten worden ze geadviseerd om in quarantaine te 

gaan. Deze quarantaine duurt 10 dagen, omdat ze tot 10 dagen na het laatste contact een verhoogd risico 

lopen. Als ze in deze 10 dagen klachten ontwikkelen is er een reden om te testen. Is deze test negatief zal de 

quarantaine toch afgemaakt moeten worden, omdat iemand later alsnog corona kan ontwikkelen. Is deze test 

positief dan gelden de isolatie-maatregelen zoals hierboven beschreven. 

Deze regels gelden voor volwassenen. Deze regels gelden niet voor kinderen t/m groep 8 zonder klachten. 

Kinderen t/m groep 8 mogen zonder klachten wel naar school, BSO of sporten wanneer zij in quarantaine zijn 

na een reis naar een oranje gebied, of wanneer zij nauw contact zijn. Kinderen t/m groep 8 mogen niet naar 

school, BSO of sporten wanneer ze huisgenoot zijn van iemand die positief getest is.  

 

Een leerling of docent zit in quarantaine. Kan hij/zij zich nu laten testen? 

We adviseren om pas te testen bij klachten. Mocht iemand zonder klachten besluiten om zich toch te laten 

testen is de kans erg groot dat deze negatief is. In dat geval kan dit een gevoel van (schijn)veiligheid geven. Dat 

wil zeggen, dat men het idee heeft dat ze geen corona op hebben gelopen, terwijl er een kans is dat ze later 

alsnog klachten ontwikkelen en alsnog positief testen op corona.   

 

LEERLING OF DOCENT MET KLACHTEN 

Een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten 

Kinderen tot en met groep 2 mogen naar school bij verkoudheidsklachten. Kinderen vanaf groep 3 en docenten 

mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school en laten zich (bij voorkeur) testen. Let op: als ze na een test 

geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school. Behalve wanneer zij in de 10 

dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan (zie kopje ‘wat en waarom quarantaine’) 

 

Een leerling of docent heeft last van hoesten, koorts of is benauwd 

Bij deze klachten moet men thuisblijven en zich (bij voorkeur) te laten testen. Let op: als ze na een test geen 

corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school. Behalve wanneer zij in de 10 dagen 

ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan (zie kopje ‘wat en waarom quarantaine’). 

 

HUISGENOOT KLACHTEN 

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten, 

maar zelf geen klachten. 

De leerling mag naar school en de docent mag komen werken  

 

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft koorts of is benauwd 

De leerling of docent mag niet naar school. Het hele gezin, moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten 
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geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar school toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of is 

benauwd, maar laat zich wel testen vanwege andere klachten, zoals een verkoudheid, dan mag de leerling of 

docent wel naar school. 

 

NAUW CONTACT 

Een leerling of docent heeft een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) die positief getest is op 

corona 

De leerling of docent mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste 

contact met de positief geteste persoon. Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet 

mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine ingaan na de laatste ziektedag van de 

huisgenoot. 

 

Als de leerling of docent tijdens de quarantaineperiode wel klachten krijgt en positief wordt getest, zal de GGD 

nagaan of de persoon 2 dagen voor de eerste ziektedag op de school is geweest. Zo ja, zal gekeken worden of 

er nauwe contacten zijn. Nauwe contacten worden geïnformeerd over de besmetting in hun omgeving en de te 

nemen maatregelen. Als de leerling of docent geen klachten ontwikkelt, is er geen risico voor de school en 

hoeft de school geen brieven te verspreiden  

 

Een leerling (t/m groep 8) op school is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief 

getest is op corona 

Leerlingen mogen wel naar school, sport en BSO. Ze mogen niet naar verjaardagen of op bezoek bij familie en 

vriendjes. 

 

Een docent op school is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief getest is op 

corona. 

Docenten mogen niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact 

met de positief geteste persoon. 

 

POSITIEF GETEST 

Er is één leerling positief getest 

Het kind moet in isolatie (24uur klachtenvrij EN minimaal 7 dagen na start klachten). De klasgenoten en 

docenten hoeven niet in quarantaine. Over het algemeen is er bij een positief geteste leerling medisch gezien 

geen aanleiding om de school te sluiten. Het RIVM heeft voorbeeldbrieven beschikbaar die kunnen helpen bij 

het informeren van ouders/ medeleerlingen. Deze vindt u via  https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient-

onderwijs-kindercentra en https://lci.rivm.nl/leefregels.  

 

Er zijn meerdere leerlingen in één klas of in verschillende klassen positief getest 

Neem contact op met de GGD, zodat we een advies op maat kunnen geven. 

 

Er is één docent positief getest 

De docent moet in isolatie (24uur klachtenvrij EN minimaal 7 dagen na start klachten). De leerlingen mogen wel 

naar school. Over het algemeen is er bij een positief geteste docent medisch gezien geen aanleiding om de 

school te sluiten. Het RIVM heeft voorbeeldbrieven beschikbaar die kunnen helpen bij het informeren van 

ouders/ medeleerlingen. Deze vindt u via  https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient-onderwijs-kindercentra 

en https://lci.rivm.nl/leefregels. Collega’s die nauw contact zijn (>15 minuten <1.5 meter) moeten thuisblijven (in 

quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste collega. 

  

https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient-onderwijs-kindercentra
https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient-onderwijs-kindercentra
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient-onderwijs-kindercentra
https://lci.rivm.nl/leefregels
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Er zijn meerdere docenten positief getest 

Neem contact op met de GGD, zodat we een advies op maat kunnen geven. 

 

MELDPLICHT MENSEN MET KLACHTEN OF MENSEN MET EEN POSITIEVE TESTUITSLAG 

Er zijn meerdere personen in een klas met dezelfde (verkoudheids-)klachten 

Indien in een klas op een basisschool 3 of meer personen (medewerkers en/of leerlingen) met dezelfde 

klachten zijn is dit meldingsplichtig (artikel 26, wet publieke gezondheid). Aangezien de verwachting is dat het 

aantal meldingen de komende maanden toe zal nemen kunnen deze vanaf heden bij voorkeur via de e-mail 

doorgegeven worden.  

Aan: coronameldingenmo@rotterdam.nl 

Titel: Artikel 26 - naam school - klachten  

Inhoud: Korte beschrijving van de situatie. 

- Betreft het leerlingen/docenten 

- Betreft het één of meerdere klassen 

- Om welke aantallen gaat het  

- Om welke klachten gaat het 

- Is er onrust 

- Denkt u over het nemen van maatregelen (bijvoorbeeld naar huis sturen leerlingen/ sluiting) 

- Contactpersoon school, telefoonnummer en e-mailadres  

 

TESTEN EN TESTUITSLAG 

Snelle testuitslag 

De snelste manier om een test aan te vragen en de uitslag te bekijken is via DigiD. Niet alle kinderen hebben 

een DigiD. Deze kunnen ouders zelf aanvragen (https://digid.nl/aanvragen).  

 

Klachten zijn voorbij in afwachting van test 

Het kan voorkomen dat een persoon met klachten zich heeft aangemeld voor een test en tijdens het wachten op 

de afname van de test, de klachten weg zijn. De docent of leerling mag dan weer naar school als hij/zij 24 uur 

klachtenvrij is en de test nog niet afgenomen is. Zij kunnen zich afmelden voor de testafspraak. 

 

Kunnen we de testuitslag van een leerling of docent inzien? 

Nee, dit is niet mogelijk. De GGD meldt de testuitslag alleen aan de geteste persoon zelf. Dit is in lijn met de 

geldende privacywetgeving Het betreft medische gegevens en die mogen niet aan een school of werkgever 

doorgegeven worden.  

 

Krijgen medewerkers in het onderwijs voorrang bij het testen op het coronavirus? 

Vanaf maandag 21 september krijgt onderwijspersoneel voorrang bij het testen. Zie hiervoor de bijlage 

‘prioriteitsprocedure testafspraak onderwijspersoneel’. Voor de meest actuele ontwikkelingen verwijzen we naar 

de landelijke informatie vanuit Rijksoverheid. 

 

OVERIGE VRAGEN 

Wat moeten we doen als een leerling of docent naar school komt met klachten? 

Laat een leerling met klachten ophalen door zijn ouders en adviseer hem/haar om een test te overwegen. Stuur 

een docent naar huis met het advies zich te laten testen. 

  

https://digid.nl/aanvragen
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Wat moeten we doen als een leerling of docent klachten heeft en zich niet wil laten testen? 

In het geval het om een kind gaat met klachten: adviseer hem/haar of diens ouders om een test te overwegen. 

In het geval het om een docent gaat met klachten: ga met de docent in gesprek. Indien docent/leerling zich niet 

willen laten testen, geef aan dat zij minimaal 24 uur klachtenvrij moeten zijn voor zij weer naar school mogen. 

Eventueel kunt u wanneer het een medewerker betreft ook uw arbo-arts inschakelen. 

 

Vragen rondom ventilatie, sanitair en hygiëne op scholen? 

Kijk voor meer informatie over ventilatie, sanitair en hygiëne op: 

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/adviezen-corona-onderwijs/  

Kijk voor meer informatie over ventilatie op: https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-

ventilatie/.  

Ook via https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/ventilatie/ kunt u veel informatie vinden over 

ventilatie. 

 

Hoe zit het met leerplicht? 

Voor vragen over regels op school of leerplicht adviseren wij u om te kijken op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-

en-onderwijs of om contact op te nemen met een leerplichtambtenaar via 14010 of leerplicht@rotterdam.nl  

 

 

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/adviezen-corona-onderwijs/
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-ventilatie/
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-ventilatie/
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/ventilatie/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
mailto:leerplicht@rotterdam.nl

