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21 april 2021

Inmiddels zijn er zelftesten door de overheid aan scholen geleverd (of wellicht zal dit op korte termijn
plaatsvinden). In onze vorige nieuwsbrief stond hierover al enige algemene informatie. In deze
nieuwsbrief zal met name aandacht besteed worden aan het beleid bij een positieve zelftest.

Tevens wordt nog even stilgestaan bij het heropenen van de BSO op 19 april 2021.
Informatie over zelftesten in het onderwijs
Zoals u waarschijnlijk inmiddels bekend is, is de belangrijkste informatie voor scholen over zelftesten
te vinden op: Zelftesten (lesopafstand.nl)
Op korte termijn komen ook voor de kinderopvanglocaties buiten schoolgebouwen zelftesten voor het
personeel beschikbaar. Deze kinderopvanglocaties ontvangen binnenkort informatie van het ministerie
van SZW.

Het beleid bij een positieve zelftest en het melden van een zelftest bij de GGD:
Een positieve zelftest beschouwen wij als een positieve test totdat het tegendeel bewezen wordt door
een negatieve GGD-test.
De (met de zelftest) positief geteste persoon gaat meteen in thuisisolatie en zijn/haar huisgenoten
gaan in quarantaine. Scholen/kinderopvangcentra kunnen in principe hetzelfde handelen bij een
positieve zelftest, zoals zij gewend zijn te handelen bij een positieve uitslag van een test in de GGDteststraat.
Wij adviseren dat de positief geteste persoon (of diens ouders) zelf de positieve zelftest zo
snel mogelijk doorgeeft aan onze lokale GGD via het volgende telefoonnummer: 088 0031
595.
Dit is niet wettelijk verplicht, maar is wel belangrijk om het bron- en contactonderzoek (alvast) te
kunnen starten. Tevens kan de GGD door deze meldingen meer zicht houden op het aantal
besmettingen. Er komt binnenkort ook een online meldformulier specifiek voor het melden van een
positieve zelftest. NB: Dit kan niet met de huidige meldformulieren op onze website!
Hiernaast wordt de (met de zelftest) positief geteste persoon geadviseerd om een hertest in te plannen
in de GGD-teststraat.
Bij vragen of een voorlopig advies bij een positieve zelftest kunnen scholen contact opnemen via
onderwijs.corona@ggdbzo.nl
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Het beleid bij een negatieve zelftest:
Medewerkers (en kinderen) die negatief getest zijn kunnen gewoon naar school komen. Bij het
ontwikkelen van klachten na een negatieve zelftest blijft het advies om een testafspraak te maken bij
een GGD teststraat.

Waar zijn zelftesten niet voor bedoeld?
Zelftesten kunnen niet gebruikt kunnen worden wanneer iemand:
•
Klachten heeft passend bij corona;
•
huisgenoot of nauw contact positief getest is of een notificatie van de CoronaMelder-app heeft
ontvangen;
•
Nederland binnenkomt na een reis uit een hoog-risicogebied.
Heropening BSO vanaf 19 april 2021:
Zoals u weet is de BSO is vanaf maandag 19 april 2021 weer volledig open. BSO’s zijn gevraagd om
aanvullende maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan, net zoals in het primair
onderwijs en de kinderdagopvang. Elke BSO organisatie stelt voor de eigen locatie een plan op waarin
zij maatregelen treft om het mixen van verschillende groepen kinderen binnen de BSO zoveel mogelijk
te beperken. Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat, als er
een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine moet als
gevolg van het bron- en contactonderzoek (BCO).
Zie voor meer informatie: Corona en kinderopvang: informatie voor ouders | Coronavirus COVID-19 |
Rijksoverheid.nl

Indien u als school vragen heeft of meer achtergrondinformatie nodig heeft, kunt u ook altijd
contact opnemen met het eigen JGZ-team. Zie ook onze website Informatie corona onderwijs
en kinderopvang (ggdbzo.nl). Voor urgente vragen en als het JGZ-team niet bereikbaar is kunt
u mailen naar onderwijs.corona@ggdbzo.nl of contact opnemen met telefoonnummer: 0880031595 ( op werkdagen tussen 08.30 en 17.00uur en za t/m zo van 09.00 – 17.00uur).
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