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Nieuwsbericht team onderwijs en corona 
Primair onderwijs en kinderopvang 

 

                                                                       

Maart 2021 

 

Vernieuwde website GGD Brabant-Zuidoost 

De informatie over corona voor scholen en kinderopvang op onze website is aangepast naar aanleiding 

van de gewijzigde richtlijnen. Hier is al veel informatie te vinden.  Indien er een besmetting is op 

school/de opvang staan hier ook de stappen beschreven die school/de kinderopvang (alvast) kan nemen. 

Zie: Informatie corona onderwijs en kinderopvang (ggdbzo.nl) 

 

Besmettelijke periode bij positief geteste personen zonder klachten 

De besmettelijke periode bij personen die klachten hebben wordt door het RIVM anders gedefinieerd dan 

bij personen zonder klachten. Dit betekent concreet dat een positief getest persoon zonder klachten (die 

bijvoorbeeld wordt getest wegens een contact met iemand met corona) vaak niet in de besmettelijke 

periode op school was. In dat geval is er geen actie vanuit school vereist.   

 

• De besmettelijke periode van iemand die positief getest is met klachten, start 2 dagen 

voorafgaand aan de start van de symptomen en duurt tot er minimaal 7 dagen voorbij zijn na 

start symptomen EN de klachten minimaal 24 uur weg zijn.  

 

• De besmettelijke periode van iemand die positief getest is zonder klachten, start op het moment 

van de test en duurt tot minimaal 5 dagen na de test of indien er toch klachten ontstaan, tot 

minimaal 7 dagen na start symptomen EN minimaal 24 uur klachtenvrij. 

 

Zie ook: Definities (ggdbzo.nl) 

 

Wanneer krijgt u bericht van de GGD bij besmettingen op school/kinderdagverblijf? 

De GGD belt eerst de ouders van een positief getest kind voor het bron- en contact onderzoek. 

Vervolgens neemt de GGD contact op met school of kinderopvang om ondersteuning te bieden bij de te 

nemen vervolgstappen of bij eventuele aanvullende vragen.  

 

NB: vaak is een school/kinderopvang via de ouders van een kind al eerder op de hoogte van de 

besmetting dan dat de GGD contact opneemt.  Het belangrijkste advies is dat de school/kinderopvang 

vast inventariseert welke nauwe contacten er op school waren tijdens de besmettelijke periode. Zie ook  

 

https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Corona-adviezen-voor-onderwijs-en-kinderopvang.aspx
https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Definities-besmettelijke-periode%2c-nauw-contact%2c-overig-contact%2c-quarantaine-periode.aspx
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het stappenplan op onze website:  Stappenplan positief getest persoon op school of kinderopvang 

(ggdbzo.nl) 

 

Testen van kinderen 

Zie voor meer informatie over het testen van kinderen en veel gestelde vragen hierover:  Het testen van 

kinderen tot en met 12 jaar - GGD GHOR Nederland 

 

Alvast DigiD aanvragen voor kinderen: 

Als een kind getest wordt en geen DigiD heeft duurt het vaak relatief lang voordat de ouders de uitslag 

horen. Het duurt in dat geval ook langer voordat duidelijk wordt dat een leerling weer naar school mag 

(bij een negatieve uitslag) of wie er op school in quarantaine moet (bij een positieve uitslag). 

  

Als iemand een DigiD heeft kan de uitslag meestal al eerder digitaal ingezien worden. Wij adviseren 

ouders daarom om van te voren alvast een DigiD aan te vragen. Het duurt even voordat dit geregeld is, 

dus het heeft alleen zin om dit van te voren te doen en niet pas op het moment van testen.  

Zie ook: Digid aanvragen voor je kind | Ouders.nl 

 

Met voorrang testen van leerkrachten en groepsleiders van de kinderopvang  

Eerder kregen in principe alleen medewerkers met klachten voorrang bij het testen.  Inmiddels kunnen 

medewerkers zonder klachten zich ook met voorrang laten testen, indien zij contact hebben gehad met 

iemand met corona. Zie ook: Leraren testen op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

Aankondiging landelijke webinars voor personeel van scholen en kinderopvang 

Vanuit het ministerie van OCW, de GGD Hollands Midden, GGD GHOR Nederland en het LCI/RIVM worden 

er drie webinars gegeven over COVID-19 voor kinderopvang- en onderwijspersoneel in heel Nederland.  

1.       Donderdag 18 maart van 19.00 uur – 21.00 uur voor het voortgezet onderwijs. 

2.       Donderdag 25 maart van 19.00 uur – 21.00 uur voor het primair onderwijs.  

3.       Dinsdag 30 maart van 19.00 uur – 21.00 uur voor de kinderopvang. 

 

Verdere details zullen nog volgen.  

 

Tip: kijk ook eens op de website van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut)   

Zie de volgende link: Leven en werken met het coronavirus | NJi 

Indien u als school vragen heeft of meer achtergrondinformatie nodig heeft, kunt u altijd contact 
opnemen met het eigen JGZ-team. Voor urgente vragen en als het JGZ-team niet bereikbaar is kunt u 
mailen naar onderwijs.corona@ggdbzo.nl of contact opnemen met telefoonnummer: 088-0031595 ( 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00uur en za t/m zo van 09.00 – 17.00uur). 

 

https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Stappenplan-positief-getest-persoon-op-school-of-kinderopvang.aspx
https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Stappenplan-positief-getest-persoon-op-school-of-kinderopvang.aspx
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/testen-van-kinderen/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/testen-van-kinderen/
https://www.ouders.nl/artikelen/digid-aanvragen-voor-je-kind
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/leraren-testen
https://www.nji.nl/coronavirus
mailto:onderwijs.corona@ggdbzo.nl

