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1. De scholen zijn weer open, handhaving basisregels 

Sinds vorige week zijn basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal 

(voortgezet) onderwijs weer open. Het OMT verwacht dat kinderen de komende weken 

vaker besmet zullen raken met het coronavirus, maar dat zij over het algemeen niet erg 

ziek worden. Daarnaast hebben veel ouders en onderwijspersoneel inmiddels een 

boosterprik gekregen en zijn zij nu weer beter beschermd tegen de ernstige ziekte die door 

het coronavirus kan ontstaan. 

De deskundigen vinden de heropening van de scholen daarom verantwoord. Daarbij is het 

handhaven van de basisregels wél belangrijk:  

 Geef geen hand, was je handen regelmatig, hoest/nies in je elleboog 

 Houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje 

 Ventileer ruimtes 

 Maximaal 4 mensen van 13 jaar of ouder per dag op bezoek. 

 Bij een besmetting gaan nauwe contacten 10 dagen in quarantaine.  

 Je laat je testen bij klachten. Als je geen klachten hebt, kan je je na 5 dagen laten 

testen. Is de test negatief dan stopt de quarantaine. Dit geldt ook voor kinderen. 

 Nieuw is dat je niet in quarantaine hoeft na nauw contact met een besmet persoon  

- als je minstens 1 week geleden een boostervaccinatie hebt gekregen of 

- als je korter dan 8 weken geleden corona had, mits je geen klachten hebt. 

 

2. Regels op scholen gelijk aan vóór de vakantie 

Voor alle scholen gelden dezelfde afspraken als voor de kerstvakantie om besmettingen 

zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat om de volgende regels: 

 Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten (dat kan ook 

misselijkheid, buikpijn en diarree zijn) blijven thuis en laten zich testen.  

Zie de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 of vanaf 12 jaar. 

 Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten 

tussen verschillende schoolklassen te vermijden.  

 Vanaf groep 6 dragen alle leerlingen een mondkapje in de gang, net als het 

onderwijspersoneel.  

 Voor alle leerlingen van groep 6 en ouder en al het onderwijspersoneel geldt: je doet 

twee keer per week thuis een preventieve zelftest, zo nodig met behulp van ouders 

of andere verzorgers.  

In elk geval op maandagochtend na het weekend en na een vakantie en bijv. voor 

een vaccinatie.  



 Als de zelftest positief is, gaat de persoon in quarantaine en laat zich testen bij de 

GGD. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar weer naar school. Dit dringende 

testadvies geldt voor iedereen, dus ook voor mensen die gevaccineerd zijn.  

 Daarnaast houden ouders bij school onderling 1,5 meter afstand, ouders blijven 

buiten de school en de ouderavonden zijn online. 

 

3. Vaccinatie 

Hoewel kinderen en jongeren meestal niet ernstig ziek worden door corona, kunnen zij wel 

besmettelijk zijn voor anderen. Ook kan in sommige gevallen een coronabesmetting bij een 

kind/jongere wel ernstiger zijn en leiden tot ziekenhuisopname. Coronavaccinaties 

beschermen tegen ernstig ziek worden door het virus en zorgen ook voor minder 

besmettelijkheid. 

Kinderen vanaf 5 jaar die kwetsbaar zijn en jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich laten 

vaccineren bij de GGD. 

Vanaf 18 januari mogen alle kinderen van 5 jaar en ouder van wie de ouders dat willen, een 

coronavaccinatie-afspraak maken. Elke ouder maakt hierin zijn/haar eigen keuze. In deze 

brief staan betrouwbare websites voor informatie en meedenken. 

Vaccinatie voor kinderen is uitgebreid onderzocht en veilig bevonden door de 

Gezondheidsraad. Kinderen krijgen een kleinere hoeveelheid van het vaccin.  

Omdat vaccinaties niet altijd voorkomen dat je corona krijgt, gelden er nog steeds hygiëne-, 

ventilatie- en quarantainemaatregelen op de scholen. 

 

4. Tips en informatie voor ouders en kinderen 

 

 Steffie legt corona eenvoudig uit (in wel 12 talen) 

 Je kind laten testen op corona | Coronavirus | NJi 
 

 Corona: thuisisolatie of quarantaine met kinderen | Psychogoed 

 Informatie over Corona vaccinatie voor kinderen aanpak coronavaccinatie in Nederland 

 Werking en bescherming van de COVID-19-vaccins | RIVM  

 Vaccinatie twijfeltelefoon (Nederlands, Engels en Turks) 

 

5. Vragen over Covid–19? 

 
In gesprek met een zorgprofessional over corona? Bel 0800 7707707 (dagelijks van 8.00 – 20.00 uur). Zie 
ook: www.vragenovercorona.nl 

Coronavirus en vaccin | GGD Kennemerland 
Scholen en kinderopvang corona | GGD Kennemerland 

 

U kunt ook bellen met het callcenter corona van GGD Kennemerland 023-789 1631 

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

 

Voor vragen over uw persoonlijke gezinssituatie kunt u contact opnemen met 

Jeugdgezondheidszorg 023-7891777 maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur en 13-17 uur.  

https://corona.steffie.nl/nl/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Meer-informatie/Je-kind-laten-testen-op-corona
https://psychogoed.nl/corona-tips-voor-een-thuis-isolatie-met-kinderen/#binnenactiviteiten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/kinderen-5-tot-en-met-11-jaar-zonder-medisch-verhoogd-risico
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/werking
https://twijfeltelefoon.nl/
http://www.vragenovercorona.nl/
https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus
https://www.ggdkennemerland.nl/scholen

