
 

donderdag 30 april 2020 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang 

openen op 11 mei weer fysiek hun deuren. Dit betekent dat u graag wilt weten of uw personeel 

gezond en veilig kan werken. In deze brief vindt u informatie en adviezen over de gezondheid van uw 

personeel en de kinderen en de testmogelijkheden voor uw medewerkers.   

 

Allereerst wijzen wij u graag op de protocollen die zijn geschreven door de PO-raad met adviezen hoe 

uw instelling weer op te starten. Hierin vindt u ook adviezen over hygiëne-maatregelen. De protocollen 

vindt u hier:  

 

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/ 

 

Daarnaast heeft de PO-raad op hun website een overzicht staan met veel gestelde vragen en 

antwoorden. 

 

 

Coronavirus en algemene adviezen 

De reden dat het kabinet heeft besloten de scholen in het primair (speciaal) onderwijs en de 

kinderopvang te openen, is omdat kinderen weinig bijdragen aan de overdracht van het coronavirus. 

Het huidige onderzoek laat zien dat infecties met het coronavirus bij kinderen veel minder voorkomen 

dan bij andere leeftijdsgroepen. Als zij wel besmet raken is de besmetting vaker van ouder op kind 

dan andersom. Hieruit blijkt dat de kans dat kinderen elkaar of volwassenen besmetten klein is.  

 

Omdat we het risico op verspreiding van het virus zo klein mogelijk willen maken, geven we de 

volgende aanwijzing mee:  

 

 Kinderen, ouders én leerkrachten komen niet naar school wanneer zij verkoudheidsklachten 

hebben zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 

graden Celsius. Of wanneer een gezinslid klachten van koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of 

benauwdheid heeft. Voor beide situaties geldt: kinderen of leerkrachten blijven thuis tot 

zij of hun gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn.  

 

 

Kwetsbare personen 

We merken dat ouders van kinderen met een chronische ziekte extra zorgen hebben. Daarnaast 

ontvangen wij ook vragen van leerkrachten die, om verschillende redenen, kwetsbaar zijn. Voor deze 

groepen hebben wij de volgende adviezen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/
https://www.poraad.nl/corona#FAQ
https://www.poraad.nl/corona#FAQ


 

Kwetsbare kinderen 

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft een document gepubliceerd over 

het coronavirus bij kinderen met een chronische ziekte. Hierin wordt bevestigd dat kinderen een kleine 

kans lopen om besmet te raken met het coronavirus. Dit geldt ook voor kinderen met een chronische 

ziekte, zoals astma of suikerziekte. Gezien de milde klachten van het coronavirus, is een infectie met 

corona vergelijkbaar met het beloop van elk ander verkoudheidsvirus. De NVK raadt dan ook af 

kwetsbare kinderen in een ‘totaal sociaal isolement’ of ‘omgekeerde quarantaine’ te zetten, tenzij de 

behandelend (kinder)arts dit adviseert.  

 

Als ouders twijfelen over hun specifieke situatie kunnen zij contact opnemen met de behandelend arts. 

Andere adviezen voor ouders zijn te vinden in de NVK-bijlage.  

 

Kwetsbare medewerkers 

Welke medewerkers als kwetsbaar worden aangeduid kunt u vinden 

op http://www.lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers.   In deze richtlijn vindt u ook informatie over de 

afspraken die kwetsbare medewerkers met hun werkgever kunnen maken.  

 

Kwetsbare medewerkers hebben het recht niet blootgesteld te worden aan coronapositieve of -

verdachte personen. Doordat kinderen en leerkrachten met klachten thuisblijven, lopen kwetsbare 

leerkrachten geen verhoogd risico het coronavirus op school op te lopen. Het is belangrijk deze 

overweging duidelijk te communiceren naar kwetsbare medewerkers, zodat onnodige zorgen tijdig 

worden weggenomen en iedereen met een veilig gevoel op school kan werken.  

 

Testen 

Wij begrijpen dat u graag wilt weten of uw personeel gezond en veilig kan werken. Om hier zeker van 

te zijn kan uw personeel vanaf 6 mei, op afspraak, getest worden op het coronavirus in de test drive-

in bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.  

Op onze website http://www.ggdhm.nl leest u welke medewerkers in aanmerking komen voor 

een test, hoe de procedure verloopt en waar de testlocatie zich bevindt.  

 

Vragen en informatie 

Heeft u vragen over een van bovenstaande onderwerpen, of wilt u overleggen over de invulling van 

bepaalde maatregelen? Dan kunt u terecht bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan 

uw school.  

 

Ook kunt contact opnemen met onze corona-advieslijn per telefoon 085-0782878 of per mail via 

vragenovercorona@ggdhm.nl (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 en in het weekend van 

09.00 tot 17.00).  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Henk Visch, Sectormanager Publieke Zorg voor de Jeugd 

GGD Hollands Midden 

 

http://www.lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
http://www.ggdhm.nl/

