
 
 

8 februari 2021 

Betreft: herstart scholen per 8 februari 

Beste ouders van De Zuidwester, 

Het basisonderwijs gaat weer open voor alle leerlingen vanaf maandag 8 februari.  

Dat betekent dat er op De Zuidwester weer fysiek lesgegeven wordt aan alle leerlingen.  

Deze heropening gaat vergezeld door aanvullende maatregelen vanuit het Rijk. 

Onze focus ligt op de praktische maar uitvoerbare invulling van deze maatregelen, waarbij gekeken 

wordt naar onze school specifieke situatie.  

We begrijpen dat er bij u en het onderwijspersoneel vragen leven over risico’s op school. De school 

past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. In de kwaliteitskaart vindt u 

de thuisblijfregels voor leerlingen en het onderwijspersoneel.  

Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 

8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs 

en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, 

dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft 

niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben 

zonder koorts en benauwdheid. 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door afstand te houden, pleit het RIVM voor 

cohortering. Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en het beperken 

van contact tussen deze subgroepen. Scholen maken zelf de afweging op welke manier dit 

georganiseerd wordt. Wij zien de jaarleergroep als cohortgroep.  

Voor onderwijspersoneel geldt op dit moment dat zij voorrang krijgen bij het testen. Hierbij kijken we 

ook naar de mogelijkheid om onderwijspersoneel vaker van sneltesten gebruik te kunnen laten 

maken, zodat zij bij een negatieve testuitslag weer snel voor het onderwijs inzetbaar zijn 

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.  

Dat betekent dat als een kind of leerkracht positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine 

gaat.  

Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste contact met 

een besmet persoon laten testen in een GGD-teststraat. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.  

Na een negatieve testuitslag kunnen de kinderen weer naar school mits de leerkracht ook negatief 

getest is. Wanneer kinderen zich niet laten testen, dan blijven ze nog vijf extra dagen in quarantaine. 

Gedurende deze 5 extra dagen krijgen de kinderen geen thuisonderwijs, wel een weekrooster en de 

schoolmaterialen.  

Bij communicatie over besmettingen op school houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het 

gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.  

Wij hebben ons voorbereid op eventuele afwezigheid van leraren en leerlingen i.v.m. quarantaine 



en/of besmetting op school. Hierbij staat naast het tegengaan van verspreiding van het virus de 

continuering van onderwijs centraal. Denk hierbij aan communicatie naar ouders en leerlingen en het 

onderwijsaanbod en afstandsonderwijs. 

Is een leerling of een leerkracht positief getest, dan worden de ouders van de betreffende groep 

direct geïnformeerd. Komt de positieve uitslag in de avonduren of in het weekend, dan graag mailen 

naar Mireille: mireille.vanduuren@isobscholen.nl. Komt de uitslag overdag, dan graag mailen naar de 

eigen leerkracht. 

Op de eerste quarantaine dag zullen leerkrachten het thuisonderwijs voorbereiden, zodat dit de 2de 

quarantaine dag van start gaat. Afhankelijk van de fase waarin de lesstof zich bevindt, wordt het 

onderwijs aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld herhalingsstof zijn of nieuwe stof met instructiefilmpjes 

of Zoom instructie. 

 

Mochten er nog meer aanvullende maatregelen bekend worden, dan wordt u hierover natuurlijk 

geïnformeerd. 

 

Met groet van het team van De Zuidwester 

 

 

  

mailto:mireille.vanduuren@isobscholen.nl


Kwaliteitskaart voor De Zuidwester 
8 februari 2021 
 

 
Doel 
Het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen 
te implementeren om de risico’s van verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan.  
 
Bronnen 
Bij de invulling is rekening gehouden met:  

• Protocol basisonderwijs  
• Het RIVM/GGD-advies 
• Brief Minister Slob d.d. 03-02-2021 
• Aanvullende maatregelen bij heropening Ministerie OCW d.d. 03-02-2021 
• Brief ISOB heropening scholen februari 2021 

• Afspraken op bestuursniveau 
 
Uitgangspunten: 
 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 februari 2021 volledig naar school.  
2. Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. 
3. Wanneer een leerling of leerkracht positief is getest, dan gaat de gehele groep in 

quarantaine.  
4. Wanneer er meerdere leerkrachten en leerlingen uit groepen positief getest zijn, kan er in 

overleg met de GGD besloten worden om de gehele school te sluiten. 
5. Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats.  
6. Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van zowel 

onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.  
7. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Buiten het cohort 

moeten personeelsleden en leerling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren. Tussen 
personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 

8. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school.  
9. Bij De Zuidwester is het plein groot genoeg om wel te betreden. Ouder/verzorger wordt 

gevraagd om bij brengen/halen ook buiten mondneusmaskers te dragen. Kinderen worden 
door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.  

10. Leerkrachten dragen buiten hun lokaal een mondneusmasker of een face-shield.  
11. De school blijft de strenge hygiëne maatregelen handhaven. 
12. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 
13. Na school gaat iedereen direct naar huis of de noodopvang. 

 

 
Onderwijs op school  
De leerlingen komen weer volledig naar school, er wordt geen thuisonderwijs meer gegeven. 
Wanneer een groep in quarantaine gaat, zal uiterlijk de 2e dag weer thuisonderwijs worden 
opgestart.  
Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op afstand. Een 
school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt. 
Mondneusmaskers worden bij ons op school niet overwogen voor leerlingen van groep 7 en 8, 
want de leerlingen kunnen zich binnen de school voortbewegen en afstand houden van andere 
klassen. 



 
Gedragslijn voor in de lokalen  
De inrichting van de lokalen wordt ingedeeld op het advies van het RIVM. Het RIVM stelt geen 
verplichte afstand tussen de kinderen. Wel is het zaak dat de kinderen een goede afstand houden 
tot de leerkrachten. Dit zal voor de kleutergroepen een extra uitdaging blijven. 
De lokalen worden goed geventileerd. 

• Kunt u bij voorkeur de kinderen kleden met kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken 
kan worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.)?  
Dit betreft vooral de jongste leerlingen. 

• Kunt u eten en drinken meegeven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' (geen 
lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit)? 

 
Pauzetijden/spel en buitenspelen 
Is toegestaan volgens advies RIVM/GGD, om contactmomenten te beperken gelden gespreide 

pauzemomenten. 

 
Halen en brengen van de kinderen 
De kinderen worden maar door één volwassene gebracht en gehaald. Kinderen uit hogere groepen 
komen zoveel mogelijk zelf naar school. 
Er is inloop van 08.20 tot 08.30 uur. Daarna is de deur gesloten. Wij verzoeken kinderen niet 
eerder dan 08.20 uur naar school te komen, zodat ze meteen naar binnen kunnen. 

• Ouders mogen wel het plein, maar niet het gebouw betreden; op het plein vragen wij 
ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren en 
een mondmasker te dragen.  

• Ouders brengen leerlingen niet in school en blijven niet bij het raam staan om te zwaaien 
• De kinderen zijn verdeeld in cohorten. Doordat wij een groot plein hebben en 

verschillende in- en uitgangen hoeven wij geen gespreide begin- en eindtijden aan te 
houden. 

• De kinderen komen in de ochtend (druppelsgewijs) binnen en gaan gelijk naar de eigen 
klas om de handen te wassen. 

• Aan het eind van de lesdag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht 
De groepen 1,2,3 komen door de kleuteringang.  
De groepen 4,5,6 gaan door de hoofdingang. 
De groepen 7 en 8 gaan door de zij-ingang.  
 

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen  
• Op 26 januari bent u al geïnformeerd over de M toetsen die vanaf komende week worden 

afgenomen 
• De kinderen krijgen een (aangepast) rapport in maart 
• Oudergesprekken worden online gevoerd 

 
Schoolactiviteiten 
Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals 
schoolreisje en musicals. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de 
overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in 
de openbare ruimte enz.  
 
 
 
 
 



Gezondheid en hygiëne-maatregelen op school  
Fysiek contact wordt zoveel mogelijk vermeden. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek 
contact met de leerlingen en dienen onderling de 1,5 meter afstand te houden.  
Op school zijn voldoende papieren doekjes aanwezig en handgel voor de leerkrachten en zeep 
voor de kinderen. 
 
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te 
voorkomen. De leerlingen wassen op regelmatige basis de handen. Leerlingen krijgen dagelijks 
instructie om de handen goed te wassen. De leerlingen drogen hun handen af met papieren 
wegwerpdoekjes.  

• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen en het hoesten in 
de elleboog 

• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen schoonmaken bij aankomst op school  
• Voor en na het spelmoment worden handen gewassen 
• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na 

hoesten of niezen  
 

Eten en drinken  
• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch  
• Kinderen mogen geen voedsel delen. 
• Traktaties zijn toegestaan, wanneer het in een verpakking zit (rozijntjes, chips e.d.) 
• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel 

 
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.  
 
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die 
bij COVID-19 passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten 
(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.   
 
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid 
vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet 
onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID19 thuisblijven en 
getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of 
hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.   
 
Zij moeten thuisblijven als:  

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 
incidenteel) hoest.  

• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.  
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.  
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook 

koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die 
persoon een negatieve testuitslag heeft;  

• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind 
blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt 
tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.  

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen


Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van 

hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,  
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 
 

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in 
isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij 
na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over 
thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis  

• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts 
boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine 
Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling 
thuis. 

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 
uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. 
Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na 
de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 
dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de 
quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit 
quarantaine. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco. 
 

• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat 
de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor 
meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 
 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. 

de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen 
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie 
voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen. 

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld 
van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de 
behandelend arts).  
 

Thuisblijf regels - gezondheid personeel 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: 

• Medewerkers dienen voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck te 
doen. 

• Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om contact tussen 
personeel zo veel mogelijk te beperken 

• Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  
Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging 
of koorts > 38°C, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak 
(zonder neusverstopping).  

• Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/zij ten minste 7 dagen 
thuis in isolatie blijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen


na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie: 
https://lci.rivm.nl/leefregels 

• Wanneer een personeelslid positief getest is op corona en een verminderde weerstand 
heeft dan mag hij/zij pas uit isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen 
bij COVID-19 en het minimaal 14 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd. Zie voor meer 
informatie: https://lci.rivm.nl/leefregels 

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde COVID-19 klachten ook 
koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis. 
Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebrief-niet-bevestigde-patient 

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, dan moet het personeelslid tot5 dagen na de testafname 
thuisblijven. Indien de huisgenoot dan geen klachten heeft ontwikkeld, mag het 
personeelslid 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel 
klachten dan blijft het personeelslid 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze 
persoon thuis. Vanaf dag 5 kan het personeelslid zich laten testen en bij een negatieve 
uitslag mag hij/zij uit quarantaine. Hij/zij moet wel zijn/haar gezondheid in de gaten 
houden en contact met kwetsbaren tot en met de 10de dag vermijden. Zie voor meer 
informatie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco 

• Als het personeelslid geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen 
nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie 
voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 

• Als het personeelslid een nauw contact is geweest van een bevestigde COVID-19 patiënt 
dan moet het personeelslid 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer 
dan 15 min. op minder dan 1,5m afstand. Vanaf dag 5 kan het personeelslid zich laten 
testen en bij een negatieve uitslag mag hij/zij uit quarantaine. Zie voor meer informatie: 
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco 

• Indien het personeelslid een nauw contact met een bevestigde coronapatiënt heeft gehad 
kan het personeelslid zich na 5 dagen laten testen en bij een negatieve uitslag eerder dan 
de 10de dag uit quarantaine. Hij/zij moet wel zijn/haar gezondheid in de gaten houden en 
contact met kwetsbaren tot en met de 10de dag vermijden. Voor personeelsleden die 
werken met kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op complicaties geldt: 
vermijd contacten gedurende de gehele tien dagen, onafhankelijk van de negatieve 
testuitslag. Zie voor meer informatie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen/testbeleid 

• Personeelsleden met klachten nemen contact op met de arbo-/bedrijfsarts. 
 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
• Iedereen met één of meer van eerdergenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. 

de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen 
• Het personeelslid blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke 

werkzaamheden personeelslid eventueel vanuit huis kan doen). 
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op 

school (keuze medewerker in overleg met de arbo-/ bedrijfsarts of behandelend arts en 
werkgever). Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-
19#index_Risicogroepen. 

• Personeelsleden die met goede redenen niet fysiek op school kunnen/willen werken ( 
bijvoorbeeld personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen) , kunnen 
worden vrijgesteld van werk op school . In gesprek met tussen werkgever en werknemer 
wordt gekeken naar een andere invulling van de werkzaamheden. 

• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, 
gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek worden afspraken gemaakt 
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over een andere invulling van de werkzaamheden en/of aanvullende 
veiligheidsmaatregelen. Lukt het niet om tot afspraken te komen, dan kunnen de PO-Raad 
en de vakbonden ingeschakeld worden voor bemiddeling en advies. 

• Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de werkgever of 
collega’s. 

• De arbo-/bedrijfsarts kan hierbij betrokken worden. 
• Een personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is moet 1,5m afstand tot alle anderen 

(dus ook leerlingen op de basisschool). Dit leidt er in de meeste situaties in de praktijk toe 
dat dit personeelslid vanaf het derde trimester ander werk moet doen waarbij wel afstand 
gehouden kan worden. Meer informatie over zwangerschap, werk en COVID-19 is te 
vinden op: https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid19 

 
Wegstuurbeleid 

• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in 
thuisblijfregels personeel, gaat het personeelslid naar huis.  

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in de 
thuisblijfregels leerlingen, gaat de leerling naar huis.  
 

Specifiek is de volgende maatregel van kracht:  
Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. 
 
In thuisquarantaine naar aanleiding van een besmetting op school 

• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de 
wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.  

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van 
de GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon (of: categorie 1- 
en 2-contacten zoals verwoord in de handreiking bco) gaan in quarantaine. Dit geldt ook 
voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind 
positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat.  

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste 
contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in 
quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.  

 
Opvang 
Met ingang van 8 februari wordt voor De Zuidwester noodopvang geboden door Forte en geen 
buitenschoolse opvang. 
 
Looptijd 
Onbekend is hoelang deze maatregelen van kracht zijn. Afhankelijk van aanwijzingen van de 
overheid of het schoolbestuur zal het beleid tussentijds zo nodig worden bijgesteld. 
 
 

 

https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid19

