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Bron-  en contactonderzoek per 20 september 
De maatregel om een hele groep in quarantaine te zetten en daarmee het onderwijs te onderbreken, 

wordt niet meer proportioneel beschouwd. Een besmetting bij een kind heeft namelijk geen of 

weinig gevolgen voor het kind zelf en op de epidemie in het algemeen. 

Kinderen bij de opvang of het PO, die groeps- of klasgenoot zijn van een positief getest iemand, 

hoeven niet meer in quarantaine, ongeacht of het een positief getest kind of medewerker is. Dit 

betekent dat alle groeps- en klasgenoten naar de opvang en school kunnen blijven gaan.  

Kinderen die buiten de opvang of het PO contact hebben gehad met iemand die positief getest is, 

krijgen van de GGD een advies op maat. Dan zijn de algemene adviezen voor nauwe en overige 

contacten van toepassing. 

Voor medewerkers blijven de algemene adviezen voor nauwe en overige contacten gelden. Dit 

betekent dat niet beschermde medewerkers een quarantaine-advies kunnen krijgen. 

 

Wat betekent dit voor jullie?  
Bij een besmetting met Covid-19 op de opvang/school nemen wij contact op en vragen we jullie de 

kinderen en hun ouders te informeren via een e-mail/brief. 

Hierin staat het advies om bij klachten thuis te blijven en je te laten testen bij de GGD-teststraat. 

Zijn er in korte tijd meerdere besmettingen in de klas, dan onderzoeken we in overleg met jullie de 

uitbraak en adviseren we op maat. 

 

Versoepelingen per 25 september: 
Opvang- en onderwijspersoneel hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

 

 

 

 
 

Nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt en het aantal beschermde mensen 

steeds verder stijgt, is er ruimte om de corona maatregelen te versoepelen. Per 20 september 

vindt er daarom een wijziging plaats in het bron- en contactonderzoek voor opvang/PO. Per 25 

september is er een versoepeling van de maatregelen. Hierover willen we jullie graag informeren. 

 



 

 

 
De basisregels: 
Was vaak de handen 

Schud geen handen 

Hoest en nies in je elleboog 

Geef elkaar de ruimte 

Zorg voor frisse lucht 

Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD teststraat. 

Informatie (zelf) test 
De inzet van zelftesten wordt voortgezet tot aan de herfstvakantie. Niet beschermd personeel 

adviseren we om tweemaal per week preventief een zelftest te gebruiken. 

Medewerkers kunnen zich nog steeds met voorrang laten testen op het coronavirus. 

Is er behoefte aan afstemming en advies? Ons scholenteam staat klaar en is – ook in de weekends – 

bereikbaar. Doordeweeks via de contactpersoon van de jeugdgezondheidszorg of via 088-4430702 

en (alleen) in de weekenden rechtstreeks via het Covid Medisch Team 088—4430380. 

 

Meer Informatie: 
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/nieuw/ 

https://www.ggdijsselland.nl/scholenkindercentra/corona/ 

 

De quarantaine kan worden opgeheven voor de klassen die op dit moment thuis zijn. 
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