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          12 augustus 2020 

 

Beste bestuurders, 

 

Hierbij een dertiende bulletin met informatie over de aanpak van de coronacrisis in het 

onderwijs. Met de start van het nieuwe schooljaar voor de deur treft u over een aantal 

onderwerpen nadere informatie aan. Het bulletin gaat achtereenvolgens in op: 

- Opening scholen na de zomervakantie 

- RIVM-richtlijnen 

- Quarantaine bij thuiskomst  

- Oog voor risicogroepen en corona-angst 

- Ventilatie in schoolgebouwen 

 

Het Corona-onderwijsbulletin 

Dit bulletin verschaft informatie en antwoorden op specifieke vragen. U kunt deze mail 

gebruiken om uw achterban te informeren. Daarbij kunt u uiteraard ook verwijzen naar 

de Q&A’s op de site van de Rijksoverheid.  

 

Opening scholen na de zomervakantie 

Maandag 17 augustus openen de scholen in de regio Noord weer hun deuren. Zoals 

bekend heeft het kabinet voor de zomervakantie besloten dat zowel scholen voor het 

primair als het voortgezet onderwijs weer volledig open kunnen, uiteraard met in 

achtneming van de bekende maatregelen. Zo blijft het cruciaal dat we ons houden aan 

de basisregels op het gebied van hygiëne en dat men met klachten thuisblijft. Voor 

kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon 

naar school en de BSO mogen (zie ook de informatie op Rijksoverheid.nl). Voor het 

primair onderwijs geldt dat alle leerlingen alle dagen naar school gaan. Ook geldt voor 

het primair onderwijs dat leerlingen onderling en leerlingen en onderwijspersoneel geen 

1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. Leraren en andere volwassenen binnen 

de school houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar. Voor het voortgezet onderwijs geldt 

ook dat alle leerlingen weer de hele week naar school kunnen. Leerlingen hoeven 

namelijk onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel 

en volwassenen onderling houden wel 1,5 meter afstand. Op de website 

www.weernaarschool.nl zijn de verschillende protocollen en servicedocumenten van de 

sector te vinden.  

 

Richtlijnen RIVM nog steeds van kracht  

Zoals voor de hele samenleving, blijven de algemene richtlijnen van het RIVM ook voor 

scholen van toepassing. Dat betekent:  

 

 Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.  

 Iedereen wast vaak de handen.  

 Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. 

 Iedereen werkt na lestijd zoveel mogelijk thuis.  

 

Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood 

reisadvies 

Het wordt iedereen afgeraden om op vakantie te gaan in landen met een oranje 

reisadvies en voor rode landen geldt een negatief reisadvies. De veertien dagen 

thuisquarantaine die geldt na een verblijf in een land met een oranje of rood reisadvies 

vanwege het coronavirus richt zich op ouders/verzorgers, docenten en 

onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12 jaar. Zij dienen thuis te blijven en 

kunnen daarom niet op school of het schoolplein komen. Kinderen van 4 tot en met 12 



jaar mogen wel naar school, kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij 

gezondheidsklachten hebben. 

  

De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege 

thuisquarantaine direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de 

volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. De school hoeft ook geen verzuimmelding te 

doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarvoor het 

reisadvies tijdens de vakantie wijzigt van geel naar oranje of rood vanwege een corona-

uitbraak en die daardoor bij thuiskomst 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Scholen 

worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over 

de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven. 

 

Oog voor risicogroepen & corona-angst 

In aansluiting op eerdere communicatie staat hieronder beknopt weergegeven wat de 

opening voor leerlingen met een kwetsbare gezondheid en/of een familielid met een 

kwetsbare gezondheid hebben betekent. Ook wordt er ingegaan op angst voor corona.  

 

Het gesprek voeren 

In alle gevallen is het belangrijk om na de zomervakantie het gesprek te voeren met de 

ouders en leerlingen over eventuele zorgen. Als een school signaleert dat een leerling 

niet aanwezig is, ga dan in gesprek met de ouders en leerlingen. Bespreek wat de reden 

is voor de afwezigheid. Schakel waar nodig het juiste netwerk in (zoals de 

jeugdgezondheidszorg en de leerplichtambtenaar). Het uitgangspunt is dat alle leerlingen 

fysiek onderwijs op school volgen. Daar waar dat niet mogelijk is, is de continuïteit van 

het onderwijsaanbod belangrijk. Ga zoveel mogelijk met de ouders, leerlingen en andere 

betrokkenen in overleg om te onderzoeken wat wel mogelijk is. 

 

Is er sprake van een risicogroep? 

Als leerlingen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM, of gezinsleden hebben 

die tot de risicogroep behoren, dan kunnen leerlingen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding. Scholen worden 

opgeroepen om zoveel als mogelijk in overleg te treden met ouders en kinderen om te 

bezien welke mogelijkheden er zijn. Bij twijfel over het wel of niet veilig naar school toe 

kunnen gaan, is het advies aan ouders om contact op te nemen met de behandelend arts 

of met de jeugdgezondheidszorgorganisatie (jeugdarts of jeugdverpleegkundige) die aan 

de school verbonden is en deze situatie te bespreken met de schoolleiding. Zie voor meer 

informatie ook de site van de rijksoverheid.  

 

Is er sprake van corona-angst? 

Ook dan is het belangrijk om als school in gesprek te gaan met de ouders en leerlingen 

om samen te onderzoeken wat er nodig is om wel weer naar school te gaan. De 

leerplichtambtenaar kan hierbij helpen. Het is hierbij minstens zo belangrijk dat de 

ouders het gesprek aangaan met school bij zorgen. De jeugdgezondheidszorg kan 

eveneens een rol spelen bij de corona-angst, onder meer door informatie over corona te 

bieden en te adviseren over risico’s in combinatie met andere ziekten of aandoeningen. 

De schoolleiding kan hiervoor contact opnemen met de plaatselijke 

jeugdgezondheidszorginstelling. Op de website 'Weer aanwezig op school' en de website 

van het Nederlands Jeugdinstituut staan informatie en suggesties voor als er sprake is 

van corona-angst bij de ouder. 

 

Is er sprake van zorgen om de aanwezigheid van een leerling? 

Het is belangrijk dat de school in gesprek gaat met de ouders, om in gezamenlijkheid te 

bespreken wat er nodig is om de leerling weer naar school te laten komen. Hier kan de 

leerplichtambtenaar bij helpen. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk in 

overleg te treden met ouders en kinderen om te bezien welke mogelijkheden er zijn en 

om te komen tot een onderwijsaanbod. Zie voor meer informatie de site van de 

rijksoverheid. 



 

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar? 

De leerplichtambtenaar werkt volgens de methodische aanpak schoolverzuim. Dit 

betekent dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt 

ingezet. Dit is ook van toepassing op leerlingen met een kwetsbare gezondheid, 

leerlingen die gezinsleden hebben met een kwetsbare gezondheid of ouders en leerlingen 

met corona-angst waarvoor een door school aangeboden onderwijsprogramma is 

aangeboden, indien zij het door school aangeboden onderwijsprogramma niet volgen. 

Verzuimmeldingen worden gebaseerd op het al dan niet deelnemen aan het verplichte 

onderwijsprogramma. Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit 

online of afstandsonderwijs, moeten scholen het ongeoorloofd verzuim ook bij online of 

afstandsonderwijs melden. De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen 

die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet 

naar school kunnen, zie ook ‘Quarantaine bij thuiskomst’. Zie voor meer informatie de 

site van de rijksoverheid en de site van Ingrado. 

 

Wat is de rol van de jeugdgezondheidszorg? 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan door scholen en kinderopvang actief worden 

bevraagd en betrokken voor informatie en advies. De JGZ kan als aanspreekpunt dienen 

bij vragen van scholen, kinderopvang, ouders en kinderen in relatie tot 

gezondheidsvragen en ook voor advies rond de toepassing van RIVM-richtlijnen. In 

overleg kan de JGZ ook beschikbaar zijn om samen met schoolfunctionarissen of 

opvangmedewerkers met een (gedeelte van een) klas en ook met leerkrachten het 

gesprek aan te gaan, vragen te bespreken of informatie te bieden die kan bijdragen aan 

een passende omgang met eventuele zorgen en angsten. Zie voor meer informatie de 

site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. 

 

Ventilatie in schoolgebouwen  

Op 27 juli 2020 heeft het RIVM nadere vragen beantwoord over de rol van ventilatie bij 

de verspreiding van SARS-CoV-2, op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport.1 Hierin wordt het belang van ventilatie om de kans op verspreiding van 

SARS-CoV-2 te verkleinen toegelicht. Op basis van de huidige inzichten veronderstellen 

het RIVM en het OMT dat de transmissie van SARS-CoV-2 hoofdzakelijk plaatsvindt door 

druppeltransmissie en direct en indirect contact.  

 

Wij volgen het advies van het RIVM. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is 

om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van reeds geldende eisen 

(Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). Wel geldt volgens het RIVM het aanvullend advies om 

een luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen 

waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven 

te vermijden. Tevens is het van belang om na te gaan of ruimtes die voor bepaalde 

activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en de 

hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.  

 

Specifiek werkt het RIVM aan communicatie over het belang van goede ventilatie en een 

gezond binnenmilieu. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport maakt zij bijvoorbeeld een tool met publieksinformatie. Ook op Rijksoverheid.nl 

is deze informatie beschikbaar gesteld voor verschillende sectoren. Deze week zal deze 

informatie worden aangevuld met informatie voor scholen.  

 

Wat betekent dit voor scholen? 

 Veel scholen zijn voor hun eigen schoolgebouwen al nagegaan hoe het met de 

ventilatie gesteld is. Als dat nog niet is gebeurd, doe dat dan in de komende 

periode.  

                                                
1 https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-

07/Beantwoording%20vragen%20met%20betrekking%20tot%20ventilatie%20op%20verzoek%20van%20het
%20ministerie%20van%20VWS__DEF.pdf  



 Ventileer in ieder geval volgens de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing 

zijn op het gebouw.2 Met ventileren wordt zowel het afvoeren van vuile lucht als 

het aanvoeren van verse buitenlucht bedoeld.  

 Lucht regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten door bijvoorbeeld ramen en 

deuren tegen elkaar open te zetten. Doe dit in ieder geval tijdens de pauzes en 

voor, tussen en na schooltijd.  

 Indien er twijfel bestaat of een (ouder) gebouw voldoet aan de eisen van het 

Bouwbesluit of van functie is veranderd of indien er twijfel is over of het 

aanwezige ventilatiesysteem aan het Bouwbesluit voldoet, dan kunnen scholen 

voor informatie en advies terecht bij de PO-Raad en de VO-raad.  

 Wanneer uit de controle van het ventilatiesysteem blijkt dat dit niet voldoet aan 

het Bouwbesluit, dan kan de school contact opnemen met de lokale GGD. Zij 

adviseren vervolgens over passende maatregelen.  

 Mogelijk kan  natuurlijke ventilatie of het plaatsen van een rooster boven 

aanwezige ramen een alternatief bieden.  

 

Specifieke COVID-19-adviezen 

 Vermijd recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte waar meerdere 

personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn. Het gaat hier dus niet om 

recirculatie van lucht tussen verschillende ruimtes.  

 Vermijd het ontstaan van sterke luchtstromen door (zwenk)ventilatoren en 

mobiele airco’s in gemeenschappelijke ruimtes, zoals klaslokalen en kantines. 

Indien er geen andere mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen 

luchtstroom van persoon naar persoon gaat. Zie hiervoor ook het advies in het 

Nationaal Hitteplan.  

 

 

 

                                                
2 https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/(S(uwrejl45lgkkuf55rciz0b55))/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd3/afd3-6  


