
           

 
Informatiebrief  
 
Webinar ‘Opstarten ten tijde van corona’ 
Voor de kinderopvang en scholen voor (speciaal) 
basisonderwijs 
 
GGD IJsselland heeft op 24 april jl. een webinar georganiseerd. Dit webinar was bedoeld voor 

(speciaal) basisonderwijs en de kinderopvang die op dit moment voorbereidingen treffen voor het 

opstarten op 11 mei. Voorafgaand en tijdens de webinar zijn veel vragen gesteld. Aan de hand van 

deze vragen is een informatiebrief samengesteld op onderwerp. 

 

 

Medische informatie 

Bij klachten 
Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, 

mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. 

Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de persoon weer naar school/de opvang. 

 

Hooikoorts/astma 
Iemand met hooikoorts/astma mag naar buiten en naar werk/school/opvang. Als je hooikoorts hebt, 

heb je elk jaar dezelfde klachten (in ongeveer dezelfde periode). Bij astma heb je regelmatig dezelfde 

klachten. Je kunt dan goed aanvoelen of het ‘die klachten van de hooikoorts/astma’ zijn. Bij twijfel of 

als de klachten anders lijken, kan het best een arts worden geraadpleegd en moet je zo nodig thuis 

blijven van werk/school/opvang. Een leerkracht/medewerker opvang kan het beste met de 

bedrijfsarts en werkgever overleggen indien klachten anders zijn dan normaal. Met de kennis van nu 

kunnen we stellen dat je als astma- of allergiepatiënt niet meer risico loopt op COVID-19.  

 

Chronisch verkouden 
Indien een kind of personeelslid chronisch verkouden is kan het naar werk/school/opvang. Indien 

klachten afwijken van het normale patroon dient overleg plaats te vinden met 

school/opvang/werkgever en zo nodig met een arts.  

 



           

Kwetsbare groep volwassenen 
Volwassenen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven 

de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) komen niet naar school. Neem in dat geval contact 

op met de schoolleiding en/of bedrijfsarts. Er kan dan gekeken worden of er aangepaste 

werkzaamheden mogelijk zijn. 

 

Kwetsbare groep kinderen 
De Nederlandse vereniging van kindergeneeskunde (NVK) schrijft in hun standpunt het volgende: 

Voor de meeste patiënten zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, anders dan de gebruikelijke 

adviezen die u eerder met uw arts voor dit seizoen heeft afgesproken en de adviezen die het RIVM 

geeft. Bij twijfel adviseren wij om te overleggen met de behandelend arts. 

 

Verloop bij kinderen 
Bij kinderen verloopt een besmetting met dit coronavirus over het algemeen mild.  

 

Familielid kwetsbaar 
Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen mogelijk worden vrijgesteld van 

werk op school/opvang. Dit zal in overleg zijn tussen school/opvang/bedrijfsarts en medewerker 

De PO raad adviseert: Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden 

vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). 

 

Ouder werkzaam in de zorg 
Ouders van kinderen kunnen in hun werk betrokken zijn bij de zorg voor COVID-19-patiënten. Deze 

ouders werken volgens de geldende regels goed beschermd en houden zich aan de richtlijnen van 

het RIVM. Kinderen van deze ouders kunnen gewoon bij andere kinderen in de klas/opvang zitten. 

 

Zwangere medewerker 
Op basis van de huidige literatuur lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om 

geïnfecteerd te worden met COVID-19. Voor zover bekend is er ook geen verhoogde kans op een 

miskraam of aangeboren afwijking door infectie met het nieuwe coronavirus.  

Als de zwangere de geldende adviezen opvolgt, kan zij binnen haar reguliere werk worden ingezet. 

De verschillende organisaties kunnen hiervoor een eigen beleid opstellen. Op individueel niveau kan 

de bedrijfsarts anders adviseren en afwijken van het opgestelde beleid met een advies op maat over 

de beste aanpak.  

 

Ouder die een kind liever thuishoudt 
Fysiek onderwijs heeft de prioriteit van de school en leraren. Afstandsonderwijs/thuisonderwijs komt 

daarna, op basis van de mogelijkheden die een school redelijkerwijs heeft. De Tweede Kamer heeft 

op 22-04-2020 unaniem een motie aangenomen waarin staat dat zij voorlopig geen boete krijgen van 

de leerplichtambtenaar, als ouders hun kinderen thuishouden van school uit angst voor het 

coronavirus. Rutte zei in het debat dat hij het belangrijk vindt dat ouders het gesprek aangaan met 

school (en indien nodig de huisarts bij medische redenen) om te zoeken naar een oplossing. Binnen 

de afspraken is er namelijk ruimte voor maatwerk. 

 



           

Hygiëne 
Hygiënemaatregelen 
Iedereen zonder klachten, kan naar school. Daarbij gelden de algemene maatregelen: 

 Was handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren 

handdoekjes. 

 Was handen voor- en na het naar buiten gaan, , voor het eten en na wc-bezoek. 

 Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten, gooi deze daarna weg En was de 

handen 

 Schud geen handen. 

Het handen wassen heeft de voorkeur. Handdesinfectie voor kinderen is niet nodig en is alleen 

effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. Is handen wassen niet mogelijk, dan kan 

handdesinfectie worden toegepast. Het advies is om papieren handdoekjes te gebruiken voor het 

afdrogen van de handen. 

 

Oppervlakken 
Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten 

het lichaam kan het virus maar kort overleven. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort 

oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op 

harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken 

zoals papier en karton. De kans dat iemand besmet raakt door het aanraken van een product of 

oppervlak is heel klein, we raden daarom aan om regelmatig je handen te wassen.  

Een oppervlak kan eenvoudig gereinigd worden met een gewoon huishoudelijk schoonmaakmiddel, 

zoals een allesreiniger  

Schoenen kunnen in school net als anders gewoon worden gedragen. 

 

Schoonmaken 
Op de website van het RIVM staat meer informatie over de standaard hygiënemaatregelen op 

scholen en voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Speelgoed dat in 

de mond wordt gestopt wordt over geadviseerd om dit minimaal dagelijks, maar liever vaker,  

huishoudelijk schoon te maken. Zie voor de overige adviezen in de schoonmaak van speelgoed het 

derde en vierde document hieronder. Deze richtlijnen kunnen in deze periode van corona ook 

worden gehanteerd. Sanitair dient per dagdeel schoongemaakt te worden of eerder indien zichtbaar 

vuil. Over het algemeen wordt allesreiniger geadviseerd voor de schoonmaak. Het advies is alle hand- 

en contactpunten 3x daags (bv in de pauzes) grondig huishoudelijk schoon te maken  (zoals 

deurklinken/lichtknopjes en toetsenborden). Gebruik hiervoor geen ontsmettende sprayen. 

 www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen 

 www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso 

 www.rivm.nl/documenten/lchv/reiniging-basisscholen 

 www.rivm.nl/documenten/lchv/reiniging-kdv-psz-bso 

 

Of kijk op de website van GGD IJsselland voor meer informatie over infectieziekten: 

 www.ggdijsselland.nl/scholen-kindercentra/infectieziekten/ 

http://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
http://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
http://www.rivm.nl/documenten/lchv/reiniging-basisscholen
http://www.rivm.nl/documenten/lchv/reiniging-kdv-psz-bso
http://www.ggdijsselland.nl/scholen-kindercentra/infectieziekten/


           

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het uit voorzorg gebruiken 

van PBM bij mensen of kinderen die geen (verdenking op) COVID-19 hebben is niet nodig. Een 

hoestende/niezende medewerker verdacht voor COVID-19 kan getest worden en blijft totdat de 

uitslag bekend is bij voorkeur thuis. Een leerling met klachten blijft ook thuis. Het gebruiken van 

handschoenen biedt alleen een vorm van schijnveiligheid. Bij het dragen van handschoenen worden 

de handen minder vaak of niet gewassen en raakt men ongemerkt alles aan met ‘vuile’ 

handschoenen. 

 

Leefregels/afstand 
Vanuit de PO-raad zijn er adviezen gegeven over o.a. het 50% open zijn van scholen, vieringen, 
vergaderingen, buitenschoolse opvang en leerlingenvervoer. Hierover kwamen ook diverse vragen 
binnen bij het team infectieziektenbestrijding van de GGD. 
Dit zijn vragen waarvan de antwoorden ook deels in de PO raad richtlijnen terug te vinden zijn en in 
de stukken van de rijksoverheid. De jeugdgezondheidszorg kan hierover met u meedenken indien er 
onduidelijkheid bestaat. De adviezen hieronder vallen in deze categorie. 
 
 

Scholen 50% open, kinderopvang en speciaal (basis)onderwijs 100% open 
Kinderen in het speciaal (basis)onderwijs gaan weer volledig naar school. Ook kinderopvang gaat 

weer volledig open. Alle andere basisschoolkinderen komen 50% van de onderwijstijd naar school. 

De reguliere bezetting op een school mag nooit meer dan 50% tegelijkertijd zijn (ook al is het een 

school met weinig leerlingen), tenzij de school ook voorziet in noodopvang. Bij noodopvang dient 

rekening gehouden te worden dat er tussen groepen wisselende samenstellingen zoveel mogelijk 

worden beperkt. De school organiseert het zo dat daarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de 

beschikbare ruimte. Dit kan betekenen dat gewerkt wordt met halve klassen, andere vormen van 

kleinere groepen, maar het is aan de school hoe dit precies vorm te geven. Scholen beslissen zelf hoe 

zij de 50% onderwijstijd inrichten, daarbij wordt wel uitgegaan van hele dagen onderwijs. 

Bijvoorbeeld: leerlingen om de dag of 2 dagen/3 dagen afwisselend naar school. De reden hiervoor is 

om het aantal haal- en brengmomenten te beperken en om ouders zo veel mogelijk te ontzien bij het 

(thuis)werk. Ook is het op deze manier voor de buitenschoolse opvang beter te organiseren.  

Om haal- en brengbeweging van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, roepen we scholen op om in 

deze periode een continue-rooster te hanteren. Dan blijven alle kinderen tussen de middag over, 

maar we laten dit aan de scholen. 

 

Afstandsmaatregelen 
Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 

bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van 

volwassenen op school/opvang. Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden 

met het feit dat afstand houden voor bepaalde categorieën leerlingen in de praktijk lastig zal zijn. Zo 

is het in de praktijk onmogelijk om kleuters te verbieden op schoot van de meester of de juf te 

klimmen, klampt een kind zich soms vast aan een ouder en moet de leidster/leraar het kind van de 

ouder overnemen en is het voor sommige leerlingen met gedragsproblemen ook heel lastig om 

afstand te houden. Een leerling met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig, niet-

zindelijke kinderen hebben verzorging nodig en leerlingen in het speciaal onderwijs hebben 



           

specifieke zorg nodig. Dat mag en is ook verantwoord. Personeelsleden onderling moeten de afstand 

van 1,5 meter in acht nemen. Er mogen in de kinderopvang/op scholen wel meerdere 

leid(st)ers/leerkrachten gezamenlijk op een groep werken, indien de 1.5m in acht wordt genomen. 

 

Schoolplein, vieringen, gymlessen, uitjes, vergaderingen, etc. 
De PO-raad adviseert dat groepen tijdens de pauze en in speelhoeken/units ook uit elkaar worden 

gehouden. Spreiding van de pauzetijden in combinatie met het verdelen van het schoolplein zijn 

hierbij mogelijkheden. Het wordt geadviseerd geen groepsactiviteiten en uitjes te organiseren.  

Bepaal met elkaar hoe er omgegaan wordt met traktaties en hoe er aandacht kan worden besteed 

aan een verjaardag.  

Over gymlessen is nog geen besluit genomen.  

Voor leerkrachten geldt het advies om 1.5m afstand te bewaren tot elkaar en contact tot een 

minimum te beperken. Dit betekent geen live-vergaderingen organiseren en na schooltijd het contact 

met collega’s beperken.  

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 
De buitenschoolse opvang (BSO) volgt de dagen van de basisscholen. Op dagen dat kinderen naar 

school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Behalve voor de noodopvang. 

Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop de uren die in het contract van de ouders 

zijn opgenomen. Als kinderen normaal geen gebruik maken van de BSO, dan kunnen ze ook nu niet 

naar de BSO. Er worden geen expliciete richtlijnen voorgeschreven over groepsgroottes. Dit is 

afhankelijk van grootte van de huidige groepen t.o.v. de lokaalgroottes, het onderwijsconcept, 

beschikbare leraren/leid(st)ers en andere school/opvang-specifieke situaties. 

 

Leerlingenvervoer 
Leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs en voor leerlingen die niet bij het reguliere onderwijs in 

de directe woonomgeving terecht kunnen, kan plaatsvinden op de reguliere manier. Leerlingen 

onderling hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te bewaren, en slechts zo veel mogelijk ten 

opzichte van de chauffeur. Afstand houden tot de chauffeur zal in veel gevallen echter niet mogelijk 

zijn. Het RIVM adviseert daarbij dezelfde lijn aan te houden als bij de leraren: niet al het contact kan 

voorkomen worden De exacte uitwerking van het leerlingenvervoer volgt nog. 

 

Overig 
Indien medewerkers ook in de zorg of op een andere locatie werken is het advies met de werkgevers 

te overleggen. 

Bij een kennismaking met nieuwe ouders is het advies om alleen het noodzakelijke contact op locatie 

te laten plaatsvinden, waarbij 1.5m afstand wordt gehouden.  

 

Testen 
Algemeen 
Voor onderwijspersoneel, leid(st)ers in de kinderopvang en gastouders geldt hetzelfde testprotocol 

als voor de zorg. Dit betekent dat wanneer personeel klachten heeft, er laagdrempelig getest kan 

worden. Het schoonmaakpersoneel en leerlingen vallen hier nog niet onder. De procedures rondom 



           

aanmelding zullen binnenkort nader worden toegelicht. De werkgever in overleg met de bedrijfsarts 

zullen hierin een rol spelen. Een medewerker zal zich tot nader order niet zelf kunnen aanmelden. Op 

dit moment is er voldoende capaciteit om de dag na aanmelding getest te worden, de dag daarna is 

de uitslag in de loop van de dag bekend. De geteste persoon wordt over de uitslag en bijkomende 

adviezen geïnformeerd door de GGD. Is de test negatief, dan kan men aan het werk. Indien het 

klachtenpatroon verandert kan (in overleg met de bedrijfsarts/GGD) iemand een tweede keer 

aangemeld worden om getest te worden.  

Is de test positief dan blijft men thuis totdat er 24 uur geen verschijnselen meer zijn.  

Een test wordt uitgevoerd met een neus-/keelkweek.  

Een antistoftest in het bloed is op dit moment niet beschikbaar via de GGD.  

De kosten van een test worden nu uit een budget van de openbare gezondheidszorg betaald. Deze 

hoef je niet zelf te betalen. 

 

Criteria  
Om een medewerker betrouwbaar te kunnen testen geldt het volgende: 

 Een medewerker heeft klachten die passen bij COVID-19: 

- griepachtige klachten 

- keelpijn of hoesten of verkouden 

- met of zonder koorts 

 Deze klachten bestaan (bij aanmelding bij de GGD) minimaal 24 uur. 

 Werkt en of woont in regio IJsselland. 

 Het testen is van belang om een beslissing te kunnen nemen over de inzet van een 

medewerker. 

Het beste moment om te testen is in de eerste week van ontstaan van de klachten. 

 

Aanmelding voor het testen kan vanaf woensdag 6 mei 

Nb. Dit is een week later dan vermeld is tijdens de webinar 
 
In toekomst kan de bedrijfsarts medewerkers aanmelden via een ander digitaal systeem, genaamd 

CoronIT.  Via hun vereniging krijgen zij hier informatie over. De GGD zal aangeven wanneer deze 

regio klaar is voor aanmelding via CoronIT. 

 

 

Overig 
Vanaf 11 mei gaan de scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs 

weer fysiek open. Dit geldt voor alle leerlingen die hiervan gebruik maken (ook leerlingen van 13 jaar 

die nog op de basisschool zitten). Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de 

zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel noodopvang in de school en het 

kinderdagverblijf. Hierdoor kunnen hun ouders blijven werken. Ook is er opvang voor kwetsbare 

kinderen. Deze opvang is zonder extra kosten. Komende weken wordt de noodopvang voor kinderen 

van ouders in cruciale beroepen verder uitgewerkt voor de periode na 11 mei. Uitgangspunt is dat de 

noodopvang blijft.  

 



           

Meer informatie 
Deze Q&A is een momentopname. Beleid en maatregelen wijzigen snel. Houd daarom vooral de 

volgende websites goed in de gaten: 

 Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ 

 RIVM: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

 GGD IJsselland: www.ggdijsselland.nl/corona/  

 

Ook is er op de website van de Rijksoverheid een pagina met veelgestelde vragen van ouders, 

scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-

kinderopvang-en-onderwijs  

 

Bronnen 
- www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-

kinderopvang-en-onderwijs 

- www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden 

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

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
http://www.ggdijsselland.nl/corona/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/

