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 Behandeld door  Afdeling Onderwijs en Leerplicht & GGD 

   
   
 Onderwerp Informatie coronavirus en richtlijnen  

   

  

Geachte schoolbesturen en schoolleiders,  

 

Sinds een aantal weken is het aantal coronabesmettingen in Amsterdam helaas weer 

toegenomen. Het blijft daarom erg belangrijk om alert te blijven om zo verdere uitbreiding van het 

coronavirus (covid-19) tegen te gaan. Uw goede gezondheid en dat van uw personeelsleden gaat 

mij aan het hart. Ik begrijp heel goed dat er zorgen bestaan op de scholen met betrekking tot de 

verspreiding van het coronavirus. De GGD heeft u op 14 augustus geïnformeerd over de huidige 

maatregelen gericht op de scholen. Samen met de rijksoverheid en de gemeente doet de GGD 

haar uiterste best om scholen te ondersteunen. In deze brief informeer ik u over wat u van de GGD 

kunt verwachten wanneer een persoon op uw school besmet is met het coronavirus en wat u zelf 

kunt doen.  

 

De sluiting van de scholen voor de zomer had een grote maatschappelijke impact. Dat de scholen 

open zijn en open blijven is belangrijk. Niet alleen voor de kinderen, hun ouders en de continuïteit 

van het onderwijs, maar voor de gehele samenleving. Ik besef ten volle dat de coronacrisis weer 

een extra beroep doet op het onderwijs. Er wordt veel gevraagd, zoals een voortdurend flexibele 

houding. De afgelopen maanden hebben de scholen keer op keer laten zien alles in het werk te 

stellen om de continuïteit van het onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen door bijvoorbeeld 

het bieden van onderwijs op afstand als het even niet lukt om kinderen fysiek les te geven. Tegen 

deze situaties zullen we helaas opnieuw aanlopen wanneer personeelsleden in quarantaine 

moeten of uitvallen.  

 

Advies op maat van de GGD 

Het is logisch dat u zich goed voorbereidt op een situatie waarbij een persoon op uw school 

besmet raakt met het coronavirus, maar ik adviseer u uitdrukkelijk om hiervoor niet zelf 

protocollen en richtlijnen op te stellen. De ontwikkelingen en inzichten over het coronavirus 

volgen elkaar snel op waardoor informatie, richtlijnen en protocollen snel verouderen.  De GGD 

gebruikt de signalen uit het onderwijs om haar werkwijze tegen het licht te houden en waar nodig 

te verbeteren. De GGD adviseert bij (vermoedens van) van besmetting altijd vanuit de meest 
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actuele medische richtlijnen. De GGD kan uiteraard pas adviezen op maat geven over een besmet 

persoon, nadat deze persoon zelf op de hoogte is van de testtuitslag en het bron- en 

contactonderzoek is opgestart. Eerst moet duidelijk zijn of de persoon op school is geweest in de 

besmettelijke periode. De GGD ondersteunt u bij het informeren van ouders, leerlingen en uw 

personeel. De GGD heeft hiervoor ook actuele voorbeeldbrieven beschikbaar. U kunt tevens bij de 

GGD, maar ook bij de aan uw school verbonden jeugdarts en/of verpleegkundige terecht voor 

algemene vragen over corona en vragen m.b.t. hygiëne.  

 

Wat kunt u van de GGD verwachten als een leerling of medewerker positief is getest op 

corona?  

De GGD neemt allereerst contact op met de persoon die besmet is met het coronavirus en start 

het bron- en contactonderzoek. Als blijkt dat deze persoon in de besmettelijke periode op school is 

geweest zal het bron- en contactonderzoek zich ook op de school richten. De GGD informeert 

altijd zelf de huisgenoten (cat.1) en nauwe contacten (cat.2). De leerling of medewerker die 

positief getest is en zijn huisgenoten, zoals broertjes en zusjes, blijven thuis. Zodra deze contacten 

in beeld zijn gebracht neemt de GGD contact op met de school (rector/directeur) voor advies op 

maat en krijgt u van de GGD een brief om ook de ‘andere contacten’ (cat. 3) rondom de persoon op 

school te informeren. Zie voor details de informatie in de bijlage. De jeugdarts zal ook contact met 

u opnemen en kan verdere vragen beantwoorden van medewerkers of ouders, informatie geven 

en met u meedenken over vervolgstappen.  

 

Wat kunt u doen in de periode tussen het moment dat u van de leerling of medewerker hoort 

dat hij/zij/die positief is getest op corona, en het afronden van het bron- en 

contactonderzoek? 

Dit kan een onzekere periode zijn. Als u in deze fase contact opneemt met de GGD kan de GGD: 

 Nagaan of uw school in beeld is bij de GGD en of het bron- en contactonderzoek is 

opgestart. Doel van het bron- en contactonderzoek is om te onderzoeken waar iemand 

corona heeft opgelopen en om de contacten van een positief getest persoon in beeld te 

krijgen  om zo de verspreiding van  corona te beperken. Meer informatie vindt u op: 

https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/bron-contactonderzoek/. 

 Meedenken over te nemen stappen ter voorbereiding op mogelijke uitkomsten van het 

bron- en contactonderzoek. Een scenario kan bijvoorbeeld zijn dat één of meerdere 

leerlingen en/of medewerkers in thuisquarantaine moeten. Een school hoeft (bijna) nooit 

gesloten te worden.  

 U adviseren over het informeren van ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers. En 

bijvoorbeeld een brief aanleveren waarmee u ouders, leerlingen en medewerkers kunt 

informeren over welke stappen er worden genomen. 

 

Contact met de GGD 

Is er bij u nog onduidelijkheid over de te nemen acties bij een (mogelijke) besmetting?  

 U kunt de GGD bereiken via het telefoonnummer 020-555 5202, ma t/m vrij 9.00-20.00 

uur, za en zo 10.00-17.00 uur. Op korte termijn is een sneltoets beschikbaar zodat scholen 

de GGD sneller telefonisch kunnen bereiken.  

 

 U kunt ook contact opnemen met de jeugdarts en/of verpleegkundige die aan uw school 

verbonden is. De jeugdarts kan de school ondersteunen. Zij zullen ook zelf regelmatig de 

school bellen. 
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 De GGD biedt webinars voor onderwijspersoneel. De data zijn donderdag  3 september 

16.00 – 17.00 en maandag 7 september 16.00 – 17.00. U kunt zich hiervoor aanmelden via 

de link in bijlage. 

 Tot slot biedt de GGD op verzoek Vraag& Antwoordsessies aan voor ouders. Bijvoorbeeld 

als er veel vragen of zorgen zijn bij een groep ouders. U kunt hiervoor contact opnemen 

met bovengenoemd telefoonnummer. 

 

We staan voor de gezamenlijke opgave om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en 

daarbij hebben we u als schoolbestuurders en schoolleiders hard nodig. Continuïteit van het 

onderwijs is heel belangrijk, zeker ook voor de kwetsbaarste kinderen. Daarom wordt op mijn 

verzoek de mogelijkheid onderzocht om onderwijspersoneel versneld te laten testen. Ik hoop dat 

dit op korte termijn mogelijk is. Afdeling Onderwijs en Leerplicht en GGD werken hierin nauw 

samen. In deze onzekere tijd is een goede informatievoorziening van scholen naar het eigen 

personeel, de ouders en de leerlingen van essentieel belang om eventuele onrust te voorkomen en 

om te zorgen dat meer besmettingen uitblijven. De gemeente Amsterdam en de GGD zullen alles 

in het werk stellen om dit samen met u zo goed als mogelijk te laten verlopen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Marjolein Moorman 

Wethouder Onderwijs  
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Bijlage 

 

Wat als een leerling of leerkracht klachten heeft die passen bij corona? 

De leerling of leerkracht kan telefonisch (0800-1202) of online (op coronatest.nl) een testafspraak 

maken. Dat kan meestal de volgende dag. De uitslag van de test is meestal binnen 24-48 uur 

bekend. In de tijd tussen het krijgen van de klachten en de testuitslag blijft de medewerker/leerling 

thuis. Meer informatie over het melden van verzuim staat in de brief ‘ Inzet van Leerplicht in 

schooljaar 2020-2021’ die u op 19 augustus van Leerplicht heeft ontvangen.  

 

Op dit moment is van de mensen woonachtig in regio Amsterdam-Amstelland die zich laten 

testen rond de 5 % besmet met COVID-19. In de overige gevallen worden de klachten veroorzaakt 

door iets anders.  

 

Als de testuitslag positief is blijft de leerling/medewerker met zijn of haar huisgenoten thuis en 

wordt er bron- en contactonderzoek opgestart. De positief geteste leerling/medewerker mag pas 

weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is en er minimaal 7 dagen voorbij zijn vanaf het begin 

van de ziekteverschijnselen. Als de testuitslag negatief is, kan de medewerker/leerling weer terug 

naar school. Uitzondering is als er een quarantaineperiode is afgesproken. Bijvoorbeeld na 

terugkomst uit een oranje/rood gebied. In dat geval moet iemand ook met een negatieve 

testuitslag 10 dagen thuisblijven. Meer informatie is te vinden op https://www.ggd.amsterdam.nl/ 

 

Bron- en contactonderzoek 

In het contactonderzoek worden 3 groepen onderscheiden. 

Huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten . Voor iedere groep gelden  andere adviezen. 

Op de website https://lci.rivm.nl/leefregels kunt u de adviezen voor de verschillende groepen 

nalezen om een indruk te krijgen. Het algemene advies voor huisgenoten (categorie 1 contact)  en 

voor  nauwe contacten (categorie 2 contact)  is dat zij  in quarantaine gaan. Het algemene advies 

voor de groep “overige contacten” (categorie 3 contact)   is dat zij  gewoon naar school kunnen 

komen. Voor alle groepen geldt dat zij de gezondheid goed in de gaten moeten houden en zich 

laten zich testen bij klachten.   

 

De GGD zal de categorie 1 en 2 contacten informeren. Voor de categorie 3 contacten (overige 

contacten) neemt de GGD contact met u op en ontvangt u een brief met het verzoek deze brief 

vanuit school te versturen. Ook neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige contact op met de 

school om te bespreken hoe ze u kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door op school vragen te 

beantwoorden van medewerkers of ouders, informatie te geven of mee te denken over 

vervolgstappen.  

 

Voor de school zal gelden dat  de meeste leerlingen in de groep categorie 3 contacten/ “overige 

contacten” vallen. Als medewerkers van school zich goed houden  aan de 1,5 meter afstand met 

collega’s en leerlingen vanaf 13 jaar, dan vallen zij ook in de groep “categorie 3 contacten/ overige 

contacten”.  
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Webinars voor onderwijspersoneel  

De webinars over COVID-19 worden gegeven door een jeugdarts en een adviseur hygiëne van de 

GGD. Er is gelegenheid om vragen te stellen. U kunt deelnemen aan de webinars via deze links: 

 

Donderdag 3 september 16.00 – 17.00   

https://us02web.zoom.us/j/89770984213?pwd=RjVPcDdXcUtXdmVicDBWZHU5U3J4Zz09 

Meeting ID: 897 7098 4213 

Passcode: 894473 

 

Maandag 7 september 16.00 – 17.00 

https://us02web.zoom.us/j/85306730424?pwd=UU5JNlgxWXNWZzBld1BpK09wVDZFQT09 

Meeting ID: 853 0673 0424 

Passcode: 761022 

 


