
 

 

   

 

Aan: bestuurders/directeuren van Buitenschoolse Opvang (BSO) 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De zomervakantie is bijna voorbij. Hopelijk heeft iedereen in deze periode goed kunnen uitrusten. 

Voor ons staat het nieuwe schooljaar. Als GGD ZHZ willen we uw organisatie blijvend ondersteunen 

niet alleen in het omgaan met corona, maar ook bij andere infectieziekten. Daarom brengen we graag 

nog even wat onderwerpen onder de aandacht.  

 

 

1. Corona 
 

Hoe coronabesmettingen in de klas of groep voorkomen? 

Kinderen en jongeren kunnen gelukkig zonder beperkingen naar de scholen, kinderdagverblijven, 

peuterspeelzalen, locaties voor buitenschoolse opvang en internaten. Corona is echter nog wel onder 

ons. Daarom gelden ook voor uw organisatie de basisadviezen tegen verspreiding van corona. Deze 

adviezen zijn: handen wassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg 

voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik. 

 

Wat te doen bij klachten? 

Als een leerling of medewerker klachten heeft die bij COVID-19 passen, dan gelden de volgende regels:  

- De leerling of medewerker blijft thuis. 

- De leerling of medewerker doet een zelftest.  

o Is de testuitslag van de zelftest of GGD test positief? Dan gaat de persoon met klachten 

in isolatie voor maximaal 10 dagen, geldt vanaf de datum van ontstaan klachten. De 

persoon mag eerder uit isolatie wanneer hij of zij 24 uur klachten vrij is én het 

minimaal 5 dagen geleden is dat de persoon klachten kreeg.  

o Is de persoon positief getest zonder klachten? Dan gaat de persoon in isolatie voor 5 

dagen, geteld vanaf de testdatum. Krijgt de persoon tijdens de isolatie toch klachten 

die horen bij corona, dan gelden de regels zoals die staan bij getest met klachten.  

o Bij een negatieve uitslag mag de leerling of medewerker naar school. 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


Tot eind 2022 is het voor basisscholen en scholen VO mogelijk om gratis zelftesten aan te vragen bij 

het ministerie van OCW, zowel voor leerlingen als voor personeelsleden (via CoTeRo).   

 

Wat is het verder het beleid bij klachten bij kinderen van 4 t/m 12 jaar? 

Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten thuisblijven als zij: 

• klachten hebben passend bij corona – ook als zij alleen verkoudheidsklachten (loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben en/of af en toe hoesten- zij blijven thuis tenzij 

ze een negatieve testuitslag hebben. 

  

Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 4 t/m 12 jaar naar de kinderopvang en 

school, ook indien er sprake is van de volgende klachten: 

• bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of 

benauwdheid. 

 

Wat zijn de testadviezen voor kinderen t/m 12 jaar? 

De concrete adviezen voor het testen van deze doelgroep zijn te vinden in een richtlijn van het RIVM 

of de beslisboom van BOinK. Alle kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij COVID-19 

kunnen getest worden. Hiervoor kan een zelftest gebruikt worden. 

 

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen van 4 t/m 12 jaar in ieder geval dringend 

geadviseerd: 

• Het kind heeft (milde) klachten die passen bij COVID-19. Indien de klachten aanhouden, dan 

dient de (zelf)test nog een maal herhaald te worden op de volgende dag. 

• Het kind is ernstig ziek – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan 

besluiten om het kind te laten testen. 

• Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en heeft contact gehad met iemand met 

COVID-19 (een huisgenoot of een nauw contact). 

 

Wat als een kind met klachten met een dringend testadvies niet wordt getest? 

Een kind met klachten passend bij COVID-19 dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of 

school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten mag het 

kind weer naar de kinderopvang of school 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen. 

 

Wat te doen bij een coronabesmetting op uw locatie? 

Wij adviseren u om ouders te blijven informeren over een besmetting in de groep of klas, zodat in 

bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd risico op ernstig 

beloop, maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de GGD en eventueel de behandelaar 

van de kwetsbare persoon. Ook geldt voor het nauwe contact extra alert te zijn op klachten, direct te 

testen bij klachten en contact met kwetsbaren voor 10 dagen na het contact met de positieve persoon 

te vermijden. Het RIVM heeft voorbeeldbrieven opgesteld die kunnen helpen bij het informeren van 

de ouders/verzorgers over een besmetting in de klas of groep. 

 

Hoe wordt uw organisatie geïnformeerd over besmetting? 

De GGD informeert uw organisatie niet standaard meer over individuele coronabesmettingen. Het 

bestuur van een instelling hoort alleen van de medewerker, kind/leerling of zijn/haar ouders dat hij/zij 

er sprake is van een besmetting. Het bestuur maakt daarna zelf de afweging wat dit voor de instelling 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2022/07/Beslisboom-alle-leeftijden-BOinK-AJN-RIVM_070722.pdf
https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19
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betekent. Twijfelt u als bestuur of leiding over eventueel te nemen maatregelen, dan kunt u contact 

opnemen met het clusterteam van de GGD ZHZ voor advies op maat. 

 

 

2. Infectieziekten algemeen 
 

Naast corona zijn er ook nog andere infectieziekten. Om de gezondheid van burgers te beschermen 

heeft de GGD als taak om infectieziekten te bestrijden. Dit doen we door advies te geven over het 

nemen van algemene preventieve maatregelen om (verspreiding van) infectieziekten te voorkomen. 

U kunt dan ook bij de GGD terecht voor advies hierover. 

 

 

3. Meer informatie 
 

Waar is meer informatie te vinden? 

Graag ondersteunen wij uw organisatie bij het bestrijden van Infectieziekten. Als u vragen heeft of 

behoefte heeft aan advies, dan kunt u met ons contact opnemen.  

- Voor vragen over corona kunt u contact opnemen met het clusterteam van de GGD ZHZ via 

tel. 078-7708580 optie 2, dan nogmaals optie 2. U kunt ook meer informatie over corona 

vinden op onze website: https://www.ggdzhz.nl/corona/informatie-voor-scholen-en-

kinderopvang    

- Voor vragen over Infectieziekten in het algemeen kunt u contact opnemen met het Team 

Infectieziektebestrijding van de GGD ZHZ via tel. 078-778508. U kunt ook meer informatie over 

Infectieziekten vinden op onze website:  

https://www.ggdzhz.nl/infectieziektebestrijding/informatie-voor-professionals/scholen-en-

kindercentra  

 

Op de website Onderwijs en kinderopvang van de Rijksoverheid vindt u verder meer informatie over 

de gevolgen voor (gast)ouders, kinderopvangorganisaties, scholieren en het onderwijs door de 

uitbraak van het coronavirus. De adviezen en eventuele maatregelen kunnen wijzigen, daarom 

adviseren we u deze website in de gaten te blijven houden. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Team Infectieziektebestrijding  

GGD Zuid-Holland Zuid 
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https://www.ggdzhz.nl/infectieziektebestrijding/informatie-voor-professionals/scholen-en-kindercentra
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