
 

CORONA NIEUWSBRIEF  1 februari 2021  

Voor kinderopvang, basisscholen, voortgezet onderwijs 
en schoolbesturen   
 

Inhoud: 

1. Aangepast landelijk beleid nauwe contacten voor scholen, kinderdagverblijven 

en naschoolse opvang.  

2. Ventilatie  

3. Contactgegevens  

4. Nalezen nieuwsbrieven  

 

1. Aangepast landelijk beleid.  
Langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter bij een Covid-19 besmet persoon? Dan ben je 

nauw contact, dit geldt nu ook voor kinderen.  

Wat is er nieuw vanaf 26 januari? 

 Voor jong en oud geldt nu: Langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een met 

Covid-19 besmet persoon? Dan ben je nauw contact. 

 Dit geldt nu dus ook voor kinderen op school en kinderopvang. 

 Bij een geconstateerde besmetting gaan alle personen die nauw contact hebben gehad 

met deze besmette persoon 10 dagen in quarantaine. Je laat je testen bij klachten. Om 

de quarantaine korter te laten duren, kun je je na 5 dagen laten testen als je geen 

klachten hebt. Kinderen die terugkomen van een reis uit oranje/ rood gebied, moeten 

nu ook in quarantaine.  

Doel? 

 Zowel besmettingen via kinderen en ook van de besmettelijkere Britse Covid-19 variant 

zoveel mogelijk voorkomen.  

 Besmettingen via kinderen zoveel mogelijk voorkomen. 
De afspraak is: 

o Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Kinderen van 12 jaar en 

ouder houden op school 1.5 meter afstand,  van elkaar en ten opzichte van 

volwassenen 

Voor kinderen jonger dan 12 jaar gelden deze afstandsregels niet, maar kinderen in deze 

leeftijdsgroep die nauw contact zijn van een besmet persoon moeten wel in quarantaine.  

 

NB Voor kinderopvang en onderbouw in het primair onderwijs, komt al snel een hele groep 

in aanmerking voor quarantaine. 

 

Wat gebeurt er als een kind of medewerker besmet is? 

1. De directeur en het JGZ-team van scholen ontvangen de melding van een besmetting 

via een medewerker van het Bron- en Contractonderzoek (BCO).  

2. De BCO-medewerker gaat samen met de directeur/ groepsleider(st)er na welke 

kinderen/ personen nauwe contacten zijn. 

3. De directeur/ iemand van school zorgt ervoor dat de informatiebrieven worden 

verspreid naar de niet nauwe contacten. 



4. School geeft de contactgegevens van de nauwe contacten door aan de BCO-

medewerker (naam, geboortedatum en telefoonnummer).  

NB. School/opvang vraagt eerst toestemming aan ouders/verzorgers van leerlingen 

voor het doorgeven van hun contactgegevens. 

5. De BCO-medewerker neemt telefonisch contact op met de nauwe contacten en geeft 

o.a. uitleg over de quarantaine en de mogelijkheid om op dag 5 te testen. 

6. Bij 3 of meer besmettingen in een groep stemt de BCO (verpleegkundige of arts) met 

de school af over het uitbraakonderzoek en verder beleid. 

7. Bij één of twee besmettingen in een groep kan bij behoefte van school contact                         

opgenomen worden met de jeugdarts. Ook voor preventieve handvaten  

 
Op 26 januari is dit aangepaste landelijke beleid gepubliceerd door LCI.RIVM  

 Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) | 

LCI richtlijnen (rivm.nl) 

 Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) 

(VO) | LCI richtlijnen (rivm.nl) 

De ontwikkelingen ten aanzien van het beleid volgen elkaar soms snel op. Mochten 

er belangrijke wijzigingen zijn in dit beleid, dan sturen we een nieuwe nieuwsbrief 

Praktische informatie is terug te lezen op de website van het RIVM. Kijk na elke 

persconferentie of er iets aangepast is. 

Onderwijs en kinderopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl  

 

2.  Ventilatie  
 

Ter informatie. 

De Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten 

om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om 

de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen 

van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

 Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) | RVO.nl | Rijksdienst 

 https://www.vo-raad.nl/nieuws/ventilatieregeling-gepubliceerd. 

 360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen | Nieuwsbericht | 

Rijksoverheid.nl 

 

3. Contactgegevens voor vragen over Covid – 19  
 

     Klant Contact Center- callcenter, corona  

Algemene gezondheidsvragen gerelateerd aan corona kunnen worden gesteld aan het 

KCC-callcenter. Zij zijn 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.  

 

4. Nalezen?  
 

Op de GGD website staat een pagina Scholen en corona. Daar staat algemene informatie 

voor scholen, leerlingen en ouders. Bijvoorbeeld over wat te doen als er een besmetting 

op school is. Op deze pagina staan voorbeeldbrieven voor ouders en leerkrachten. De 

nieuwsbrieven zijn hier ook terug te lezen.  

https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://lci.rivm.nl/handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-covid-19-bij-kinderen-13-tot-18-jaar-vo
https://lci.rivm.nl/handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-covid-19-bij-kinderen-13-tot-18-jaar-vo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis
https://www.vo-raad.nl/nieuws/ventilatieregeling-gepubliceerd
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/01/360-miljoen-voor-verbetering-ventilatie-in-scholen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/01/360-miljoen-voor-verbetering-ventilatie-in-scholen
https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus/scholen

