
 

 

GGD Gelderland-Midden is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

 
Bezoekadres Postadres  
Eusebiusbuitensingel 43 Postbus 5364 Telefoon 0800 8446000 
6828 HZ Arnhem 6802 EJ  Arnhem www.ggdgm.nl 

 

 

Aan de directeuren van de kinderdagverblijven en Datum 7 december 2021 

primair en voortgezet onderwijs Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

 

  

211127-0062 

Team Coronabestrijding 

0800 8446 000 (2x keuze 1) 

corona@vggm.nl 

in de regio Gelderland-Midden 

  

  

  
 
 
 
 
   
Onderwerp aanscherping coronamaatregelen op KDV en scholen   

    

    

Beste meneer, mevrouw, 
 
Door de hoge besmettingscijfers in Nederland heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. 

Een aantal maatregelen gelden vanaf 29 november ook voor kinderdagverblijven (KDV) en scholen 

(PO en VO). In deze brief leest u de gevolgen voor uw kinderdagverblijf of school. 

 

Dit zijn de maatregelen voor het KDV en de scholen 

Het KDV en de scholen in Nederland kunnen open blijven met deze extra maatregelen: 

• Thuisblijven en testen bij klachten Op de basisschool geldt voor iedereen vanaf 4 jaar dat je 

met (milde) klachten die passen bij corona thuisblijft en je laat testen. Voor het KDV blijft het 

beleid dat kinderen tot en met 3 jaar met milde verkoudheidsklachten wél mogen komen. 

• Preventief zelftesten Het advies voor leerlingen vanaf groep 6 in het PO én medewerkers is 

2x per week preventief een zelftest doen. Testen zonder klachten geldt voor iedereen, dus 

ook als je een coronavaccinatie hebt. Alleen als je in de laatste 8 weken bewezen corona 

hebt gehad, is preventief zelftesten niet nodig.  

• Mondneusmasker Gebruik van het mondneusmasker is aangescherpt. Leerlingen vanaf 

groep 6 in PO en in het VO dragen een masker bij verplaatsingen. Het masker mag af als je 

zit. 

• Contacten verminderen Minimaliseer het aantal contacten tussen leerlingen. Dit kan door 

vaste groepen die niet met elkaar in aanraking komen, vaste indelingen in de klas, gespreide 

pauzes en looproutes in de school. Handhaaf dit ook in de buitenschoolse opvang door 

kinderen die op andere momenten al contact hebben bij elkaar te zetten. 

• Ventilatie en hygiëne Zorg voor voldoende ventilatie in de klassen. Lucht een klaslokaal 

tussen de lessen door regelmatig. Hanteer ook goede handhygiëne. Maak 

handcontactpunten regelmatig schoon. 
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Zo werkt isolatie voor leerlingen 

Een positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. De isolatieduur hangt af van wel of geen klachten:  

• Een leerling met klachten blijft minimaal 7 dagen in isolatie vanaf de dag dat de klachten zijn 

begonnen. Dit moment wordt tijdens bron- en contactonderzoek (BCO) besproken. Is de 

leerling na 7 dagen minimaal 24 uur klachtenvrij óf zijn de klachten sterk verminderd? Dan 

stopt de isolatie en mag de leerling weer naar buiten en school. 

• Een leerling die geen klachten heeft, blijft minimaal 3 dagen (immuun) of 5 dagen (niet-

immuun) in isolatie. Krijgt een leerling tijdens die periode toch klachten? Dan geldt een 

minimale isolatie van 7 dagen vanaf het moment dat de klachten zijn begonnen.  

 

Je bent immuun als je: 

• volledig gevaccineerd bent met Pfizer, Moderna of AstraZeneca en de laatste prik is minimaal 

14 dagen geleden. 

• bent gevaccineerd met Janssen en de prik is minimaal 28 dagen geleden. 

• een bewezen coronabesmetting hebt doorgemaakt in het laatste jaar. 

 

Zo werkt quarantaine voor leerlingen 

Een leerling die in contact is geweest met iemand met corona, kan in quarantaine moeten. Er zijn 

verschillende vormen van contact met verschillende maatregelen: 

• Huisgenoot met corona 

o Een leerling die immuun is, gaat direct in quarantaine voor 10 dagen vanaf de 

testdatum van de besmette huisgenoot. 5 dagen na de testdatum kan de leerling zich 

laten testen bij de GGD. Bij een negatieve test is de quarantaine voorbij. 

o Een leerling die niet-immuun is, gaat direct in quarantaine tot 10 dagen na het laatste 

risicocontact met de besmette huisgenoot. Dat is het laatste contact wanneer de 

huisgenoot nog in isolatie zit. 5 dagen na het laatste risicocontact kan je testen bij de 

GGD. Bij een negatieve test is de quarantaine voorbij. 

• Je bent een nauw contact van iemand met corona: 

o Een leerling die immuun is, hoeft niet in quarantaine. Doe wel zo snel mogelijk een 

zelftest. En test bij de GGD op dag 5 na het contact met de persoon met corona. 

o Een leerling die niet-immuun is, gaat in quarantaine voor 10 dagen vanaf het laatste 

contact met de besmette persoon. Test op dag 5 bij de GGD. Bij een negatieve test is 

de quarantaine voorbij 

Let op: quarantaine stopt alleen bij een negatieve GGD-test en dus niet bij een negatieve zelftest. 

 

Uitzondering: quarantaine basisscholen 

Een uitzondering bij quarantaine is er voor kinderen tot en met 12 jaar op basisscholen. Bij contact op 

school met iemand met corona is quarantaine en testen niet direct nodig. Bijvoorbeeld niet bij een 

besmetting in de groep of klas. Krijgt een kind toch klachten? Dan blijft het kind thuis en gaat testen.  

Zijn er 3 of meer besmettingen in de klas in een periode van 7 dagen? Neem contact op met de GGD. 

De klas gaat dan wél in strikte thuisquarantaine. Alleen als er hele sterke argumenten zijn doen we dit 

niet. Natuurlijk bespreken we dit dan met u.  

Belangrijk: zet niet zelf de klas in quarantaine! Neem contact op met ons scholenteam. Zij bespreken 

met u of quarantaine nodig is en delen de juiste informatiebrieven voor ouders/verzorgers.  
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Quarantaine voortgezet onderwijs 

In het VO geldt het algemene BCO-beleid. Een leerling gaat in quarantaine als hij langer dan 15 

minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon is geweest. Dat bepalen we tijdens het BCO. Een 

leerling die immuun is moet alleen bij een besmette huisgenoot in quarantaine maar anders niet. 

Zijn er 3 besmettingen in een klas? Neem contact op met ons scholenteam. Dat team bespreekt met 

u eventuele extra maatregelen, zoals een uitgebreider testadvies of quarantaine. Meestal is het niet 

nodig om een klas op het VO in quarantaine te zetten. 

 

Wat te doen bij een positieve leerling of medewerker? 

Er zijn momenteel veel besmettingen op scholen en dit kan vragen oproepen. Om u te helpen hebben 

we op onze website bij ‘Zo ga je om met een positief geteste leerling of medewerker’ een stappenplan 

geplaatst. Zo kunt u alvast de eerste acties uitzetten en een brief voor ouders downloaden.  

 

Welke test wanneer 

Van een GGD-test tot een zelftest: er zijn diverse soorten testen. Welke test gebruik je wanneer? 

• Klachten Ben je zelf niet kwetsbaar en kom je niet met kwetsbare mensen in aanraking? Dan 

kan je bij (milde) klachten een zelftest gebruiken. Kinderen onder de 18 jaar zijn bijna nooit 

kwetsbaar. Bij een negatieve zelftest mag je weer naar buiten, tenzij je nog om een andere 

reden in quarantaine zit. 

• Quarantaine beëindigen Om de quarantaine eerder te kunnen beëindigen, is altijd een GGD-

test op dag 5 nodig. Gebruik voor het beëindigen van een quarantaine dus geen zelftest. 

 

Meer over corona op school? 

Op de websites van de Rijksoverheid, het RIVM, Les op Afstand en de PO- of VO-raad staat meer 

informatie voor u klaar. Toch nog een vraag over corona voor de GGD? Neem gerust contact op met 

ons scholenteam. U kunt dagelijks bellen naar 0800 8446 000 (2x keuze 1). Wij zijn 7 dagen per week 

telefonisch bereikbaar of mail naar corona@vggm.nl.  

 
Met vriendelijke groet, 

 

Team Coronabestrijding 

Afdeling Infectieziektebestrijding 

GGD Gelderland-Midden 

 

i.a.a. DIV, IZ, POC, GHOR, JGZ, Communicatie, ambtenaren JGZ 
 

 

https://professionals.ggdgm.nl/voor-professionals/corona-het-onderwijs
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.lesopafstand.nl/
https://professionals.ggdgm.nl/voor-professionals/corona-het-onderwijs
mailto:infectieziekten@vggm.nl?subject=School:%20naam%20van%20uw%20school

