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Algemeen 

De vakantieperiode is weer voorbij en de scholen zijn weer gestart. In deze nieuwsbrief 

informatie over 

1. Toelichting quarantaine jeugdigen  

2. Verzuim en leerplicht 

3. Reden om thuis te blijven 

4. Ventilatie op school 

5. Testen op COVID-19 

6. Vragen over COVID-19 

 

1. Toelichting quarantaine jeugdigen 

De vakantie is voorbij en jeugdigen gaan weer naar de (voor-)schoolse voorzieningen. Veel 

Nederlanders hebben genoten van een vakantie in Nederland. Echter, er zijn ook gezinnen 

die op vakantie zijn geweest in gebieden die door het RIVM met kleurcode oranje 

aangegeven zijn. Voor landen met kleurcode oranje geldt dat vakantiereizen afgeraden 

worden. Voor vakantiegangers die terugkeren uit deze landen, geldt het advies een 

quarantaineperiode van 10 dagen aan te houden. 

Voor de jeugdigen geldt per leeftijdsgroep een ander advies: 

Kinderen 0-4 jaar  

Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en afkomstig uit een vakantieland/regio met kleurcode 

oranje mogen in de quarantaineperiode niet naar de kinderopvang. Zij blijven, net zoals hun 

ouders, thuis. De reden hiervoor is dat bij de verzorging en opvang meer intensief contact 

met een volwassenen noodzakelijk is en daardoor de kans op een besmetting groter is.  

Kinderen 4-12 jaar  

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en afkomstig uit een vakantieland/regio met 

kleurcode oranje mogen in deze quarantaineperiode wel naar school, BSO en ook sporten. 

De reden hiervoor is het welzijnsprincipe, het belang van school- en sportparticipatie is in 

deze leeftijdsgroep groter dan het risico op eventuele verspreiding. Dit geldt niet voor 

kinderen in de andere leeftijdsgroepen. 

Belangrijk: Kinderen waarvan de ouders/gezinsleden in quarantaine zitten mogen niet door 

ouders/gezinsleden gebracht en gehaald worden van school.  

Jongeren 13 en ouder 

Voor jongeren van 13 jaar en ouder geldt dat zij niet naar school en sport mogen na 

terugkomst uit een vakantieland/regio met kleurcode oranje. In deze leeftijdsgroep is kans 

op COVID-19 besmetting en overdracht groter.  



2 
 

2. Verzuim en leerplicht  
 
De richtlijnen voor leerplicht zijn aangepast. Verzuim als gevolg van quarantaine na een 

vakantie hoeft u niet te melden als ongeoorloofd verzuim.  

3. Reden om thuis te blijven 

Hieronder een overzicht wanneer een leerling of medewerker niet naar de kinderopvang of 

school mag   

Als kinderen of medewerkers klachten hebben  
Bij een of meer van de volgende klachten moet het kind/de medewerker thuisblijven:  

 verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;  

 hoesten;  

 benauwdheid;  

 verhoging of koorts;  

 plotseling verlies van reuk en/of smaak   
 

 Uitzondering: Kinderen in de leeftijd van 0-4 en uit groep 1 en 2 mogen wel naar 
respectievelijk de kinderopvang en school als ze alleen verkouden zijn en geen 
andere COVID-19 klachten hebben.  

 
Kinderen en medewerkers mogen niet naar kinderopvang/school in de volgende situaties  

 als iemand in hetzelfde huishouden als het kind of de medewerker positief is getest 
op COVID-19; 

 als iemand in hetzelfde huishouden last heeft van koorts en/of benauwdheid  

 als een kind of medewerker een nauw contact is van iemand buiten het huishouden 
die positief is getest op COVID-19 (met uitzondering van kinderen van 4 tot en met 12 
jaar) 

 Indien korter dan 10 dagen geleden op vakantie geweest in een oranje gebied /land 
(met uitzondering van kinderen van 4 tot en met 12 jaar) 
 

 
Is er een leerling of medewerker besmet met het coronavirus?  

Als een kind of medewerker in de besmettelijke periode op uw school was, neemt de GGD 

contact met u op. De GGD adviseert over eventuele maatregelen en het informeren van de 

medewerkers en ouders.  
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4. Ventilatie op school 

Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij 
verspreiding van het coronavirus, zeker niet als wordt voldaan aan het bouwbesluit. Het 
RIVM heeft de inzichten hierover samengevat, zie: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-COVID-19 
  
Ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus via de lucht gelden twee specifieke 
(landelijke) adviezen:  

 Vermijd recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte waar meerdere 
personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn.  

 Vermijd het ontstaan van sterke luchtstromen door (zwenk)ventilatoren en mobiele 
airco’s in gemeenschappelijke ruimtes, zoals klaslokalen en kantines. Indien er geen 
andere mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van 
persoon naar persoon gaat.  

 
Meer informatie: 

Op 17 augustus heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media het 

Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS) opgericht. Het LCVS vormt een 

tijdelijk werkverband van relevante partijen die gezamenlijk zorgdragen voor veilige 

ventilatie op elke school. Hiervoor wordt onder meer de website ‘Weer op school’ uitgebreid 

met informatie en een loket voor vragen over ventilatie, zie: 

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

 
GGD’en adviseren al lang over het belang van een goede ventilatie in scholen, los van het 

coronavirus. Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder 

worden verbeterd, zie voor adviezen 

https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=30672&m=1477475435&action=file.download 

 

Daarnaast is informatie over het binnenmilieu terug te vinden op 

https://www.rivm.nl/documenten/lchv/binnen-en-buitenmilieu-voor-basisscholen 

  

https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/
https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=30672&m=1477475435&action=file.download
https://www.rivm.nl/documenten/lchv/binnen-en-buitenmilieu-voor-basisscholen
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5. Testen op COVID-19 
 
Voor iedereen in Nederland geldt: bij klachten, blijf thuis en laat je testen!  
Aanmelden voor de test kan telefonisch op 0800-1202 of digitaal via https://coronatest.nl/  

Informatie over het testen van jeugdigen is terug te vinden op  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/26/poster-coronatest-kinderen 

6. Vragen over COVID-19 

Verscheidene afdelingen binnen de GGD houden zich bezig met COVID-19. Hieronder is 

aangegeven waar u terecht kunt met uw vragen. 

Corona callcenter 

Algemene gezondheidsvragen gerelateerd aan COVID-19 kunnen worden gesteld aan het 

Corona callcenter. Het Corona callcenter is telefonisch bereikbaar via 023-789 1631 van 

maandag t/m vrijdag van 08.30 - 20.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur. 

Afdeling Infectieziektebestrijding 

Specifiek medische vragen kunnen gesteld worden aan de afdeling Infectieziekten. 

De afdeling Infectieziektebestrijding neemt contact op met de kinderopvang of school op het 

moment dat een leerling of medewerker besmet is met COVID-19.  

De afdeling Infectieziektebestrijding is telefonisch bereikbaar via 023-7891612 op maandag 

t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 en op zaterdag en zondag van 09.00 – 12.00 of per mail 

IZB@vrk.nl  

Jeugdgezondheidszorg 

Met vragen over kinderen met bekende chronische luchtwegklachten in relatie tot COVID-19 

kunt u terecht bij de jeugdgezondheidszorg. Ook vragen/zorgen over schoolziekteverzuim, 

corona angst en welzijn van ouders en kinderen wordt door de jeugdgezondheidzorg 

opgepakt.  

De Frontoffice van de JGZ is elke werkdag bereikbaar van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur 

via het telefoonnummer 023-7891777 of via de mail frontofficejgz@vrk.nl.  

Medische Milieukunde 

Heeft u vragen over ventilatie op scholen of kinderdagverblijven die niet met de genoemde 

informatie kunnen worden beantwoord, neem dan contact op met het team Medische 

Milieukunde, elke werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur via het centrale telefoonnummer 

023-5159500 of via mmk@ggdkennemerland.nl 

Technische Hygiënezorg 

Met vragen over hygiëne en schoonmaak op kinderdagverblijven en scholen en het 

implementeren van de coronamaatregelen kunt u terecht bij Technische Hygiënezorg. THZ is 

bereikbaar via thzorg@vrk.nl. 

https://coronatest.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/26/poster-coronatest-kinderen
mailto:IZB@vrk.nl
mailto:frontofficejgz@vrk.nl
mailto:mmk@ggdkennemerland.nl
mailto:thzorg@vrk.nl
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Alle informatie van de GGD voor scholen verzamelen wij op onze website 
https://www.ggdkennemerland.nl/professionals/voor-scholen 

 
Informatie voor ouders is terug te vinden op de pagina 
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/opvoedinformatie 
 
 

 

https://www.ggdkennemerland.nl/professionals/voor-scholen
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/opvoedinformatie

