Beste directie en/of bestuur,

De afgelopen weken zijn de besmettingen in heel Nederland flink opgelopen. Sinds de kerstvakantie
zien we logischerwijs ook veel besmettingen in de kinderopvang en binnen de onderwijsinstellingen.
Door de quarantainemaatregelen moesten veel klassen in quarantaine en kwam de continuïteit van
het onderwijs in het gedrang. Ook zorgde dit voor een organisatorische puzzel. Om deze redenen zijn
er tijdens de persconferentie op 25 januari versoepelingen aangekondigd, die per direct zijn ingegaan.
Deze zullen we hier verder toelichten.
Wanneer niet in quarantaine?
Sinds de persconferenties van 14 en 25 januari zijn er een aantal uitzonderingen op de
quarantaineadviezen.
Algemene uitzondering
Mensen die huisgenoot of nauw contact zijn van iemand met corona hoeven niet in quarantaine als
ze:
• In de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben; óf
• Meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben.
Uitzondering voor kinderen
Kinderen op de kinderopvang, in het primair en voortgezet onderwijs die huisgenoot (categorie 1) of
overig nauw contact (categorie 2) zijn, hoeven niet in quarantaine. Deze uitzondering geldt ook voor
studenten van het MBO en HO onder de 18 jaar. Het advies blijft dat de kinderen en jongeren bij
(milde) klachten thuisblijven en testen. Deze test mag een zelftest zijn. Bij aanhoudende of
verergerende klachten wordt aangeraden opnieuw te (zelf)testen. Ook is het advies om contact met
ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contactmoment. De regel dat
klassen bij 3 of meer besmettingen in quarantaine moeten, komt te vervallen. Dit geldt ook met
terugwerkende kracht voor groepen die nu al in quarantaine zitten. In uitzonderlijke gevallen kan de
GGD een quarantaineadvies geven voor een klas of groep, bijvoorbeeld bij een aanhoudende
uitbraak of onrust.
Uitzondering voor cruciale beroepen
Volwassenen die niet onder de algemene quarantaine uitzondering vallen krijgen een
quarantaineadvies na contact met een positief getest persoon. Deze quarantaine van 10 dagen kan
beëindigd worden met een GGD test op dag 5. Werknemers met een essentiële rol in het onderwijs,
kunnen uitgezonderd worden van deze quarantaine. Dit kan alleen als zij geen klachten hebben, in
goed overleg met de werkgever en onder strenge voorwaarden, zoals dagelijks zelftesten. Mochten
er toch klachten ontstaan, dan moet de werknemer direct naar huis en testen. De specificaties staan
vermeld op: Rijksoverheid - Uitzondering quarantaine

Snottebellenbeleid
Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar blijft het snottebellenbeleid van kracht. Bij milde klachten hoeven zij
niet te testen en kunnen naar de opvang komen. Indien zij naast milde klachten ook contact zijn van
een positief getest persoon, geldt dat zij thuis moeten blijven en naar school mogen indien een
(zelf)test negatief is.
Testen
Voor kinderopvang- en onderwijspersoneel bieden wij nog steeds de mogelijkheid om 's ochtends
zonder afspraak een sneltest te laten afnemen. Afhankelijk van de vraag en de situatie passen we de
openingstijden aan. Kijk voor het actuele aanbod daarom altijd op onze website: Scholen en
kinderopvang: testen op corona. Ook het preventieve testbeleid, 2 keer per week een zelftest voor
medewerkers en kinderen vanaf groep 6, blijft ongewijzigd.
Wanneer contact opnemen?
Wij blijven uiteraard beschikbaar voor laagdrempelig overleg via ons scholencallcenter. Wij willen u
vragen contact op te nemen bij onrust of een aanhoudende uitbraak. Zou u, om zo snel mogelijk tot
een advies te komen, de volgende informatie paraat kunnen hebben:
•
•
•

De eerste ziektedag van de positief geteste;
Of het kind/de leerkracht met klachten op school geweest;
Of de bron (mogelijk) op school of duidelijk ergens anders ligt.

Nieuwe beslisbomen
De nieuwe beslisbomen zijn vanaf 27 januari beschikbaar op de GGD Hollands Midden website.
Handige links
Onderstaande websites zijn nog niet aangepast aan de nieuwe richtlijnen, verwachting is dat de
wijzigingen voor het einde van de week zijn doorgevoerd.
Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar)
Generiek kader Kinderopvang en scholen (13-18 jaar)
BOinK beslisboom
Protocollen lesopafstand

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)

