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Op 2 juni gaan de deuren van de scholen voor voortgezet onderwijs weer aangepast open. U 

wilt dit ongetwijfeld op een goede manier gaan organiseren. De (her)start roept bij u, de 

ouders en leerlingen zeker nog veel vragen op. In dit nieuwsbericht bundelen wij de 

informatie waarmee u antwoord op veel vragen kunt vinden. We hopen u hiermee te kunnen 

ondersteunen. Ook in deze (nieuwe) periode helpen wij u graag en zo goed als mogelijk.    

 

Vragen over het testen van onderwijspersoneel? 

Onderwijspersoneel is bij de GGD welkom voor een coronatest. U kunt als medewerker getest worden 

op het coronavirus als u klachten heeft die passen bij de ziekte (koorts, hoesten, neusverkoudheid). De 

aanvraag voor de test verloopt via de bedrijfsarts. Alle informatie over het testen en wijze van aanmelden 

vindt u op onze website.  

 

Vragen over uw eigen gezondheid en veiligheid 

Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen 

gezondheid? 

Onderwijspersoneel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op 

de school. Het is wel verstandig om eventuele zorgen met de werkgever te bespreken en te zoeken naar 

oplossingen. 

 

 

 

https://www.ggdbzo.nl/partners/Zorgaanbieders/Paginas/Coronatest-voor-zorgmedewerkers.aspx


 

Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicodoelgroep behoor? 

Aan de hand van de RIVM-richtlijnen kan bepaald worden of u medisch kwetsbaar bent. Deze richtlijnen 

vindt u hier.  

Behoort u tot de risicogroep dan is het raadzaam om dit met de werkgever te bespreken. Geef daarbij 

aan dat u beschikbaar bent om bijvoorbeeld thuis werkzaamheden te verrichten. Leerkrachten die binnen 

de risicodoelgroep vallen hoeven niet voor de klas met kinderen te staan. Indien er discussie tussen u 

en de werkgever ontstaat, dan is het verstandig naar de bedrijfsarts te gaan. 

 

Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand leef die volgens de RIVM-

richtlijnen kwetsbaar is? 

Bespreek deze zorgen met uw werkgever en zoek met elkaar naar maatwerkoplossingen. Denk daarbij 

aan thuiswerken of het ruilen van werkzaamheden met collega’s. Lukt dit niet, dan raden we aan de 

hygiënevoorschriften zo goed als mogelijk op te volgen, zeker wanneer u thuis komt van het werk. 

 

Meer weten? 

• De AOB geeft op hun website antwoorden op alle uiteenlopende vragen.  

• Op de website van het RIVM leest u meer informatie over kinderen/jongeren en het nieuwe 

coronavirus.   

• Ook op onze eigen website verzamelen we informatie voor scholen en veel gestelde vragen.  

 

Hygiëne maatregelen op school 

Iedereen die gezond is, kan naar school. Daarbij gelden 

voor iedereen de algemene maatregelen: 

• Regelmatig de handen wassen (voor het eten, na 

toiletbezoek, na buiten spelen, voor de pauze)  

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog  

• Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en 

gooi deze daarna weg en was daarna de handen 

• Schud geen handen. 

 

Vanuit het RIVM zijn landelijke hygiënerichtlijnen beschikbaar. Deze richtlijnen worden steeds aangevuld 

naar de specifieke situatie rondom het coronavirus.  

De Gezonde School biedt ook informatie over hygiëne om te gebruiken in het voortgezet onderwijs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://www.aob.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-van-onderwijspersoneel-over-het-coronavirus/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus
https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Coronvirus-voor-scholen-en-kinderopvang.aspx
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/hygiene


 

Extra tips 

Handhygiëne  Extra reiniging en ventilatie 

 
• Laat iedereen direct bij binnenkomst de handen 

wassen met water en zeep. Zowel leerkrachten 

als leerlingen.  

• Laat de leerlingen naast de vaste momenten 

(voor het eten, na het toilet) tussendoor extra 

hun handen wassen. 

• Gebruik mogelijk de instructiekaarten over 

handen wassen 

 

 
• Reinig hotspots extra, bv. tweemaal per dag. 

Hotspots zijn plekken die op een dag veel 

worden aangeraakt zoals deurklinken, 

lichtschakelaars, armleuningen, tablets etc. 

Zorg dat hotspots worden gereinigd met een 

allesreiniger.  

• Zorg dat devices voor gedeeld gebruik 

(tablet, toetsenbord, muis) dagelijks voor 

gebruik zijn gereinigd. Doe dit met een 

reinigingsdoekje.  

• Zorg voor voldoende ventilatie. Zet de ramen 

en deuren extra open tijdens pauzes.  

 

Welbevinden van kinderen 

De periode waarin we nu verkeren is ook voor jongeren erg ingrijpend. In de tijd dat ze niet naar school 

zijn gegaan was het thuis mogelijk niet altijd fijn. Misschien zijn ze zelf ziek geweest, of zijn mensen in 

hun omgeving ziek geweest of overleden. Misschien was het thuis niet altijd gezellig door spanningen 

was er ruzie of geweld in het gezin. Allemaal zaken waar minder goed zicht op was in de periode dat de 

school dicht was. Hoe je als school hieraan aandacht kan besteden wordt op dit moment op verschillende 

plekken in het land uitgewerkt. Het NJI verzamelt deze informatie en plaatst regelmatig updates op hun 

website. Deze website bevat ook veel informatie voor ouders en kinderen en is daarom zeer geschikt om 

met hen te delen. 

 

Informatie voor ouders en leerlingen  

Ook ouders en leerlingen hebben vragen over de nieuwe thuissituatie. Onderstaande sites geven 

informatie,  hulp en advies aan ouders en leerlingen.  

 

• Het RIVM geeft  adviezen en actuele informatie over het coronavirus. Hier kunnen ouders lezen wat 

ze kunnen doen als  mensen in hun omgeving besmet zijn. 

• Pharos heeft informatie over het coronavirus en de maatregelen in verschillende talen, ondersteund 

met illustraties.  Hierdoor is deze info zeer geschikt voor anderstaligen en laaggeletterden. 

• Opvoedinformatie Nederland geeft informatie voor ouders over het coronavirus. Daarnaast vind je 

hier opvoedtips over omgaan met de nieuwe thuissituatie. 

• Mediaopvoeding.nl geeft informatie over verantwoord mediagebruik nu jongeren nog altijd meer thuis 

zijn. 

• Ouders en onderwijs biedt informatie voor ouders rondom het deels openen van scholen. 

• Het NJI geeft tips voor ouders over omgaan met de “nieuwe” thuissituatie. 

• De Ouderwijzertelefoon biedt telefonisch een luisterend oor, steun en inspiratie aan ouders. 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-12/WHO%20handen%20wassen%20NLb.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-12/WHO%20handen%20wassen%20NLb.pdf
https://www.nji.nl/coronavirus
https://www.nji.nl/coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.pharos.nl/coronavirus/
https://opvoedinformatie.nl/nieuws/coronavirus/
https://www.mediaopvoeding.nl/vragen/_/vraag/verantwoord-mediagebruik-tijdens-corona-crisis/
https://oudersenonderwijs.nl/faq-scholen-dicht-wat-nu/
https://www.nji.nl/coronavirus
https://www.ouderwijzertelefoon.nl/


 

• Triple P Nederland heeft een "Top Tien Tips voor opvoeden in onzekere tijden" opgesteld. 

• Voor gescheiden ouders de hun kind goed willen begeleiden biedt Villa Pinedo haar online training 

voor gescheiden ouders de komende weken kosteloos aan.  

• De kinderombudsman helpt leerlingen met vragen over corona. 

• Via de kindertelefoon kunnen leerlingen met iemand praten over alles waar ze mee zitten. 

• Op JouwGGD.nl vinden leerlingen antwoorden op vragen over het lichaam, zijn of haar gevoel of 

dingen waar ze thuis liever niet over praten. Ook kunnen leerlingen hier (anoniem) chatten met een 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

 

Wat kunnen wij voor u doen?  

Door de coronacrisis is onze dienstverlening tijdelijk aangepast. Een groot deel van de JGZ medewerkers 

werkt op dit moment mee aan de coronabestrijding. Het kan daarom zijn dat de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige die verbonden is aan uw school tijdelijk niet bereikbaar is. Dan zijn  andere 

collega’s beschikbaar voor vragen. 

• Maakt u zich zorgen over een leerling of heeft u vragen voor JGZ?  Elke werkdag is een 

jeugdverpleegkundige en jeugdarts beschikbaar waarmee u deze kunt bespreken. Bel daarvoor naar 

ons  centrale nummer 088 0031 414. 

• De standaard contactmomenten gaan op dit moment niet door. Tot eind mei zijn alle afspraken 

afgezegd. We hebben wel telefonisch contact met de kinderen en gezinnen waarover zorgen zijn. 

Vanaf juni zullen we deze gezinnen en jongeren ook weer gaan uitnodigen voor afspraken. Hierbij 

richten we ons ook in eerste instantie op de leerlingen die extra zorg nodig hebben. 

• Voor zover mogelijk en gewenst proberen wij deel te nemen aan (telefonische) zorgoverleggen van 

school. 

• Heeft u vragen over het coronavirus, dan kunt u deze ook stellen aan de jeugdarts en 

jeugdverpleegkundige die aan uw school verbonden zijn. 

 

Hoe verder? 

De komende periode zullen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, richtlijnen en 

informatie. Actuele informatie voor scholen leest u ook op onze website. Heel veel succes met de 

voorbereidingen. Bij vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen via het telefoonnummer 088 

0031 414.   

 

https://www.positiefopvoeden.nl/nl/opvoedthemas/covid-19-top-tien-opvoedtips-voor-ouders-en-verzorgers-in-onzekere-tijden/
https://www.positiefopvoeden.nl/nl/opvoedthemas/covid-19-top-tien-opvoedtips-voor-ouders-en-verzorgers-in-onzekere-tijden/
https://training.villapinedo.nl/
https://www.dekinderombudsman.nl/ik-heb-een-vraag-over/corona
https://www.kindertelefoon.nl/
https://www.jouwggd.nl/
https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Coronvirus-voor-scholen-en-kinderopvang.aspx

