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Verschillende maatregelen nog van kracht 

In het nieuwe schooljaar blijven voorlopig nog van kracht:  
 

• De huidige preventieve coronamaatregelen; 

• Het beleid voor bron- en contactonderzoek; 

• Het beleid voor neusverkouden kinderen. 
 

 

Voor kinderen tot 12 jaar die als niet-immuun worden beschouwd, geldt nog steeds dat zij met 

verkoudheidsklachten en/of af en toe hoesten welkom zijn op school en bij de kinderopvang. Een 

uitzondering hierop vormen kinderen die contact hebben gehad met iemand die positief is getest, 

koorts had of kampte met benauwdheidsklachten. Zij moeten thuis blijven en zich laten testen.  

Voor onderwijzend personeel is nog steeds de ‘1,5 meter-afstand’-maatregel van toepassing. 

 

Voor kinderen van 0 tot 12 jaar (einde basisschool) geldt een aangepast testbeleid.  
 

• Zie voor het testen van kinderen: Rijksoverheid.nl. 

• Zie voor het testen van kinderopvangpersoneel: Rijksoverheid.nl. 

• Zie voor het testen van onderwijspersoneel: Rijksoverheid.nl. 

• Zie voor de testmogelijkheden bij GGD IJsselland: 

https://www.ggdijsselland.nl/home/coronavirus/coronatest/ 

 

Preventief zelftesten 

Het advies om periodiek (preventief) zelftesten af te nemen blijft gelden voor niet-immune 

medewerkers. Zij behouden de mogelijkheid om twee keer per week zo’n test thuis af te nemen. We 

adviseren om je bij de GGD te laten testen na een positieve zelftest. Immune medewerkers hoeven 

niet mee te doen met het periodiek (preventief) zelftesten.  

 

Beleid bij positief kind of medewerker 

Elk positief getest kind of positief geteste medewerker gaat in isolatie. De GGD adviseert over de 

duur van deze isolatie. Alle kinderen in een groep van een positief getest kind worden aangemerkt 

als ‘nauw contact’. Dit betekent dat vrijwel de hele groep een quarantaineadvies en een testadvies 

De zomervakantie is weer voorbij. In deze nieuwsbrief praten we jullie bij over de stand 
van zaken met betrekking tot het coronavirus. Wanneer mag je wel en wanneer niet 
naar school of de kinderdagopvang? En welke maatregelen zijn nog van toepassing 
voor kinderen en medewerkers?  

 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-onderwijs/medewerkers-kinderopvang-testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/leraren-testen
https://www.ggdijsselland.nl/home/coronavirus/coronatest/
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op dag 5 krijgt. Alleen kinderen die als immuun worden beschouwd hoeven niet in quarantaine en 

krijgen geen testadvies.  

 

Wanneer wordt iemand als immuun beschouwd? 
 

Je wordt als immuun voor corona beschouwd als je: 
 

• 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie hebt afgerond van Pfizer, Moderna of 

AstraZeneca OF 

• 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins hebt gekregen nadat je corona 

hebt gehad OF 

• 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin hebt gekregen OF 

• minder dan 6 maanden geleden corona hebt gehad. 

 

Mag iemand naar de kinderopvang of school als een huisgenoot 
corona heeft?  

Is een huisgenoot positief op corona getest en wordt deze persoon niet als immuun beschouwd? Dan 

moet je als medewerker of kind in quarantaine en je vanaf 5 dagen na de laatste blootstelling laten 

testen bij de GGD voor opheffing van de quarantaine en bij klachten. Huisgenoten die als immuun 

worden beschouwd hoeven niet in quarantaine, maar krijgen het advies te testen op dag 5 na het 

laatste risicocontact en bij klachten. 

 

Voor zowel immune als niet immune huisgenoten geldt tot 10 dagen na het laatste contact met de 

besmettelijke persoon het volgende advies: 
 

• 1,5 meter afstand te houden tot mensen buiten het eigen huishouden; 

• Contact met kwetsbaren te vermijden; 

• Drukke plekken te vermijden waar niet voldoende afstand gehouden kan worden. 

 

Soms is goed afstand houden niet mogelijk. Medewerkers van de school kunnen dan kiezen uit de 

volgende opties:  
 

• Doorwerken met een (bij voorkeur chirurgisch type II-) mondneusmasker; 

• Ingezet worden voor andere werkzaamheden waarbij wel voldoende afstand kan worden 

gehouden of op plekken waar het minder druk is; 

• Thuis blijven. 

 

Het is ook verstandig in deze periode apart te pauzeren en te lunchen wanneer het niet lukt 

voldoende afstand te houden. De GGD kan in speciale gevallen (bijvoorbeeld bij een mondeling 

examen of als lessen niet online te volgen zijn) een ander advies geven. 
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GGD Contact-app 

De GGD heeft een app waarmee je zelf je contacten kunt waarschuwen als je positief getest bent op 

corona: de GGD Contact-app. Je kunt deze app gratis downloaden vanuit de App Store of Google 

Play. Onze tip is: Vraag ouders en medewerkers deze app te downloaden en te gebruiken. 

 

Vaccineren en testen 

De GGD vindt het belangrijk dat je je vanaf 12 jaar laat vaccineren tegen corona. Zie voor de 

vaccinatiemogelijkheden de site van GGD IJsselland. Vaccineren kan zowel met als zonder afspraak.  

Je kunt je bij de GGD ook laten testen. Dat kan al langer op afspraak en vanaf 23 augustus ook via een 

vrije inloop. Zie voor de testmogelijkheden de site van GGD IJsselland.  

 

Contactgegevens  

Zijn jullie contactgegevens voor de GGD in het nieuwe schooljaar gewijzigd? Geef dan s.v.p. de juiste 

contactgegevens door via corona@ggdijsselland.nl t.a.v. het Scholenteam. Dit geldt ook voor jullie 

bereikbaarheid in de weekenden, zodat we snel kunnen handelen als in quarantaine gaan 

noodzakelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Heb je als school of kinderdagverblijf nog vragen over corona? Neem gerust contact met ons op! 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is door de weeks bereikbaar via 088-4430702. Verder zijn we voor 

iedereen zeven dagen per week te bereiken via: 088-4430370. 

https://ggdcontact.nl/
https://www.ggdijsselland.nl/home/coronavirus/coronavaccinatie/
https://www.ggdijsselland.nl/home/coronavirus/coronatest/
mailto:corona@ggdijsselland.nl

