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1. Inleiding 
Per 25 september 2021 vervallen vrijwel alle coronamaatregelen die golden binnen het onderwijs, 
behalve de basisregels en het advies voor het gebruik van preventieve zelftesten. In deze handreiking 
staat omschreven hoe De Meerwaarde omgaat met corona en bijkomende zaken.  
Deze handreiking is gebaseerd op de adviezen van GGD Gelderland midden en op de ‘Richtlijn: 
onderwijs tijdens corona’ van de VO-raad (zie hoofdstuk 8 voor verwijzingen). 

2. Basismaatregelen 
• In de gehele samenleving gelden basismaatregelen, waar we ons op school ook aan zullen 

houden: 
o Was je handen regelmatig 
o Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD) 
o Zorg voor goede ventilatie 

• Iedereen blijft thuis of gaat naar huis bij klachten passend bij het coronavirus:  
o Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)  
o Hoesten  
o Benauwdheid  
o Verhoging of koorts 
o Plotseling verlies van reuk of smaak 

• Er zijn er nog enkele andere situaties waarbij het verstandig is om thuis te blijven. Bekijk 
hiervoor de beslisboom ‘wel of niet naar school’: https://www.vo-
raad.nl/nieuws/vernieuwde-beslisboom-12  

3. Versoepelingen 
Vanaf 25 september 2021 is… 
… het dragen van een mondkapje in de school is niet meer verplicht. Indien een medewerker of 
leerling de behoefte heeft een mondkapje te dragen, respecteren we die keuze. 
… het niet meer de richtlijn dat personeel onderling en personeel en leerlingen 1,5 afstand houden. 
Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en we respecteren elkaars keuze hierin. 

4. Coronaprotocol bij een besmetting  
Wanneer een leerling of medewerker positief is getest op corona volgen we op De Meerwaarde de 
richtlijnen van de GGD. Het coronateam van De Meerwaarde heeft daarom regelmatig contact met 
het scholenteam van de GGD Gelderland Midden. Op dit moment geldt het volgende protocol:  

https://www.vo-raad.nl/nieuws/vernieuwde-beslisboom-12
https://www.vo-raad.nl/nieuws/vernieuwde-beslisboom-12


HANDREIKING CORONA – 25-9-2021  3 / 4 

1. Wanneer een leerling/ medewerker positief is getest op corona, dan wordt de school hier 
graag van op de hoogte gebracht. Dit gebeurt door de ouder/verzorger van de leerling aan de 
mentor, door de medewerker (eventueel via de teamleider) of via het scholenteam van de 
GGD. 

2. Meldingen van positief geteste leerlingen/ medewerkers worden doorgestuurd naar het 
coronateam van De Meerwaarde (bereikbaar op coronavragen@demeerwaarde.nl). 

3. De leerling/ medewerker brengt in samenwerking met de GGD in kaart met wie hij/zij in de 
besmettelijke periode in contact is geweest (het Bron- en Contactonderzoek, BCO). 

4. Als de leerling/ medewerker in contact is geweest met andere leerlingen of medewerkers, 
dan worden deze contacten geïnformeerd door de GGD of door het coronateam van onze 
school. 

5. Indien een leerling op school in nauw contact (binnen 1,5 meter, langer dan 15 minuten) is 
geweest met de positief geteste leerling/medewerker, hoeft deze leerling niet in 
quarantaine. Reden hiervoor is dat fysiek onderwijs voor alle leerlingen hoogste prioriteit 
heeft. Het is echter extra belangrijk om de gezondheid t/m 10 dagen na het laatste 
risicocontact in de gaten te houden en om te testen bij klachten.  
Als een leerling in de privésfeer in nauw contact is geweest met een positief geteste leerling, 
dan moet de leerling wel in quarantaine. 
Indien een medewerker in nauw contact is geweest met de positief geteste 
leerling/medewerker, bepaald de GGD samen met de betreffende medewerker of hij/zij wel 
of niet in quarantaine gaat. 

6. Bij meerdere positief geteste leerlingen in één klas (of team) is het mogelijk dat de GGD voor 
hen allemaal een quarantaine- en testadvies geeft. 

Bij de verwerking van meldingen van positief geteste leerlingen of medewerkers houden wij ons aan 
de wet- en regelgeving op het gebied van AVG (privacywet). Bij een melding zal altijd aan de positief 
geteste persoon toestemming worden gevraagd om de nodige persoonsgegevens te verwerken. 

5. Vaccinatie en zelftesten  
• Vaccinatie  

Als school nemen wij geen standpunt in over ‘wel of niet vaccineren’. Bovendien zal in het kader van 
de privacy daar ook niet naar worden gevraagd.  

• Immuniteit 
Wanneer een persoon volledig gevaccineerd is of minder dan 6 maanden geleden corona heeft 
gehad, wordt de persoon door het RIVM als ‘immuun’ beschouwd. Iedereen die niet voldoet aan de 
criteria van immuun, wordt als ‘niet-immuun’ beschouwd. 

• Zelftest  
Als een leerling of medewerker als niet-immuun wordt beschouwd, dan is het advies om preventief 
twee keer per week een zelftest af te nemen. Voor iedere leerling en medewerker zijn twee 
zelftesten per week beschikbaar. Uiteraard is het een vrijwillige keuze om hier wel of geen gebruik 
van te maken. 
Zelftesten voor leerlingen kunnen worden aangevraagd via de onderwijsassistent van het 
betreffende team. Medewerkers kunnen zelftesten meenemen vanaf de teamkamer.  

• Testen bij de GGD 
Bij klachten is een zelftest niet betrouwbaar genoeg. Het advies is om bij klachten die passen bij 
corona, te testen bij de GGD. Uiteraard is het een vrijwillige keuze om hier wel of geen gebruik van te 
maken. 

mailto:coronavragen@demeerwaarde.nl
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6. Kwetsbare gezondheid 
Leerlingen die tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is 
een keuze van de ouders/ verzorgers na overleg met de school en eventuele betrokkenheid van de 
behandelend (jeugd)arts. 
Leerlingen met gezinsleden/ huisgenoten uit een risicogroep komen naar school, behalve als in 
overleg met de school is besloten om van dit uitgangspunt af te wijken. 
 
Werknemers die zelf tot een risicogroep behoren, of werknemers met gezinsleden/ huisgenoten uit 
een risicogroep komen in principe werken, eventueel met aanvullende maatregelen. Bij aanvullende 
maatregelen gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of 
aanpassing van de werkzaamheden. 
Als een werknemer zich zorgen maakt over zijn/haar gezondheid, is het advies om in gesprek te gaan 
met de leidinggevende, zodat samen een passende oplossing kan worden gevonden. 
Belangrijk uitgangspunt is dat de werkgever de werknemer niet zal dwingen tot het verrichten van 
werkzaamheden op school, als blijkt dat de werknemer grote zorgen heeft over zijn of haar 
veiligheid. Zwangere werkneemsters worden vanaf het derde trimester van de zwangerschap 
vrijgesteld van hun (reguliere) werk als het niet lukt om een veilige werkomgeving te creëren. 

7. Bijeenkomsten op school 
Wij blijven het verstandig vinden om elkaar de ruimte te geven, ondanks de afschaffing van de 
anderhalve meter maatregel. Bijeenkomsten op school zullen zodanig worden georganiseerd, dat 
nog steeds de onderlinge afstand van anderhalve meter mogelijk is. 

8. Verwijzingen 
Deze handreiking is gebaseerd op volgende informatiebronnen: 

• VO-raad – Richtlijn: Onderwijs tijdens corona: https://www.vo-
raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/295/original/Richtlijn_voor_scholen_tijde
ns_corona.pdf?1632403814  

• VO-raad: Q&Q Versoepelingen coronamaatregelen per september 2021 
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Bijlage_QAs_versoepelingen_september_2021.pd
f  

• GGD Gelderland Midden: https://ggdgm.nl/corona/corona-op-mijn-school en telefonische 
adviezen 
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