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Raad van toezicht stichting Veldvest 

 

 

Bij de start van het schooljaar 2020-2021 heeft Jos de Mönnink laten weten dat hij zijn functie als voorzitter van het 

college van bestuur van stichting Veldvest met ingang van 1 september 2021 neerlegt, om van zijn vervroegde 

pensioen te kunnen gaan genieten.  

 

Na de aankondiging van het vertrek van Jos de Mönnink is de raad van toezicht een wervingscampagne gestart voor 

een waardige opvolger. Het verheugt ons u hierbij te kunnen meedelen dat met ingang van 1 juli 2021 de heer 

Arnoud van Leuven is benoemd als opvolger van Jos de Mönnink.  

 

De heer Van Leuven heeft een ruime ervaring op het terrein van onderwijs, laatstelijk als voorzitter van het college 

van bestuur van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs.  

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat met Arnoud van Leuven de ingezette koers van stichting Veldvest in goede 

handen is en wij wensen hem daarbij alle succes. 

 

 

DigiD aanvragen voor uw kind voor snellere testuitslag 
 

 

Als een kind getest wordt en geen DigiD heeft duurt het vaak relatief lang voordat de ouders de uitslag te horen 

krijgen. Het duurt in dat geval ook langer voordat duidelijk wordt dat een leerling weer naar school mag (bij een 

negatieve uitslag) of wie er op school in quarantaine moet (bij een positieve uitslag).  

 

Als iemand een DigiD heeft kan de uitslag meestal al eerder digitaal ingezien worden. Wij adviseren ouders daarom 

om van te voren alvast een DigiD aan te vragen voor hun kind(eren). Het duurt even voordat dit geregeld is, dus het 

heeft alleen zin om dit van te voren te doen en niet pas op het moment van testen. Zie ook: 

https://www.ouders.nl/artikelen/digid-aanvragen-voor-je-kind  

 

 

Koningsspelen 2021 
 

 

Op 23 april a.s. staan de Koningsspelen op het programma. Als werkgroep hebben we bij elkaar gezeten om te kijken 

hoe we deze dag zo waardevol, maar ook zo veilig mogelijk plaats kunnen laten vinden. We willen jullie graag 

informeren over hoe het programma er grotendeels uit zal zien. 

 

Doel van de dag:  

- De leerlingen weten wat Koningsdag inhoudt;  

- De leerlingen weten dat de Koningsspelen in 2013 voor het eerst georganiseerd werden in het kader van de 

inhuldiging van Koning Willem-Alexander met als doel leerlingen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten 

zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is.   

 

 
 

https://www.ouders.nl/artikelen/digid-aanvragen-voor-je-kind


 
 

Vrijdag 23 april  

Zoals op de site van de Koningsspelen te lezen is kan het ontbijt, zoals we gewend zijn, niet doorgaan “Vanwege de 

onzekere situatie en onvoldoende zicht op mogelijkheden en maatregelen op 23 april wordt het Koningsontbijt van 

2021 verplaatst naar volgend jaar. Gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit moment geldende adviezen, 

maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk.”  

Alle groepen gaan buiten aan de slag met sport en spel. Iedere groep start in de klas, ook de leerlingen van groep 7 

starten op de Rank. Iedereen opent de dag op een leuke manier met de groep, passend bij de doelen zoals 

hierboven beschreven. De activiteiten zullen buiten, met de eigen groep, plaatsvinden. 

 

De leerlingen nemen zelf fruit en drinken mee, zodat ze tussendoor ook wat kunnen drinken en eten. Het 

pauzemoment is namelijk voor elke groep op een ander tijdstip en de leerlingen willen misschien tussendoor ook 

wel iets gezonds nuttigen.  

We gaan er met z’n allen een sportieve, gezonde en leerzame dag van maken waarbij we steeds bovenstaande 

doelen voor ogen houden. Ook in de aanloop naar de Koningsspelen zal de leerkracht in de groep aandacht 

schenken aan bovenstaande doelen middels passende activiteiten.  

Wanneer het weer het niet toelaat om buiten te sporten en spelen, zal de leerkracht een aangepast programma 

verzorgen in de klas.  

 

Wij hebben er zin in!  

 

 

     

 
 

 

 

 

Belangrijke data 

 
 

23 april 2021 Koningsspelen 

27 april 2021  Koningsdag, alle leerlingen zijn vrij. 
3 mei tot en met 14 mei 2021 Meivakantie (hierin valt bevrijdingsdag en 

Hemelvaart). 
24 mei 2021 Tweede Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij. 
2 juni 2021 Studiedag BS EigenWijs, alleen de leerlingen van BS 

EigenWijs zijn vrij. 
23 juli 2021 Calamiteitendag. Deze dag is vrij indien zich geen 

calamiteit voordoet gedurende het schooljaar. 
 

 
 

 
 

 

Bijlage(n): 

- Oproep ouders GMR 2021 
- Beslisboom, versie 12 februari 2021 
- Nieuwsbrief GGD - team onderwijs en corona Primair Onderwijs en Kinderopvang 
- Nieuwsbrief GGD - coronatesten bij kinderen 
- Ouderavond Lentekriebels 20 april 2021 



  

      GMR VELDVEST 
 

GMR Veldvest Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven, @: gmr@veldvest.nl 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

 

Donderdag 20 mei 2021 worden de jaarlijkse verkiezingen gehouden voor de GMR  

(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van stichting Veldvest.  

Vanuit de oudergeleding is Sander Jongerius dit jaar aftredend. Hij stelt zich opnieuw verkiesbaar 

voor deze functie.  
 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken 

bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid van Veldvest.  

De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die zich willen 

inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur. Communicatie die 

duidelijk is, open, transparant en voor iedereen toegankelijk. 
 

Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en 

ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te 

voldoen aan de op de volgende pagina beschreven competenties? Dan kunt u zich ook aanmelden 

voor de GMR! 
 

Dit kunt u doen door vóór1 mei 2021 een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen 

naar gmr@veldvest.nl. Mocht u vooraf inlichtingen willen, kunt u per mail contact met mij opnemen 

en uw vragen stellen.  

 

Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag tegemoet. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Monique Hovens 

Secretaris GMR 

 

 
 

Stichting Veldvest 

Pastoor Jansenplein 21 

5504 BS Veldhoven 

E  gmr@veldvest.nl 

W www.veldvest.nl 
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Een profielschets  

Een GMR-lid toont betrokkenheid bij het onderwijs en de organisatie van Veldvest. 

Dit betekent dat je als GMR lid "bovenschools" kunt denken, d.w.z. over de school 

van je kind heen kunnen kijken. Je moet tevens bereid zijn zoveel tijd vrij te 

roosteren, dat men minstens 80% van de vergaderingen aanwezig is.  

De vergaderingen vinden doorgaans één donderdagavond in de maand plaats van 19.30-21.30. 

Natuurlijk is er wel voorbereiding aan verbonden. 

Ten aanzien van de verdeling van kennis over de GMR-leden, zien we onder de 

kandidaten graag iemand met expertise op gebied van financiën zodat er op dit 

gebied goede vragen gesteld kunnen worden aan het college van bestuur en 

stafmedewerkers. 

Tenslotte verwachten we van de kandidaten een positief-kritische houding in het 

overleg. 

Nadat u zich kandidaat heeft gesteld, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met 

enkele leden van de GMR. We spreken dan met elkaar over bovenstaande 

competenties en delen we onze verwachtingen met elkaar. 

Na een positieve match, van beide kanten, is uw kandidatuur definitief . 

 

PS Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, - per vergadering. 

Tevens biedt de GMR mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen 

over medezeggenschap, financieel beleid en competentiemanagement  

 

 

 

 

 

 

 



BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
thuisblijven of naar kinderopvang/school?

Bedenk vóór je begint:  
1. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde. 
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.
4. De beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving. Kijk voor de meest actuele 

versie op www.boink.info/beslisboom.
5. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. 

Nee

Heeft een huisgenoot van het kind 
naast klachten die passen bij 

corona ook koorts (38,0 graden of 
hoger) of benauwdheid?

Heeft het kind verkoudheidsklachten?
(loopneus, neusverkoudheid, snot in/uit de 
neus (kleur maakt niet uit), niezen, kuchen, 

meer dan incidenteel hoesten en/of keelpijn)***

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen*

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad 
voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en 
gastouder) en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Neem dan contact op met 
een infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook bellen naar het landelijke 
informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).
Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

© 12 februari 2021 
Deze beslisboom is gemaakt door 
BOinK in samenwerking met AJN 
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

* WANNEER EEN KIND LATEN TESTEN?

Het testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder 
geval dringend geadviseerd als:

- kinderen die op de basisschool zitten (alle leeftijden): bij 
verkoudheidsklachten, hoesten, koorts en/of 
benauwdheid;
- 0 t/m 3 of 4 jaar (nog niet op basisschool): de klachten 
niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er 
ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid);
- een kind contact heeft gehad met iemand met corona. 
Dan is er een indicatie voor het testen in het kader van 
bron- en contactonderzoek. Ouders krijgen hierover 
informatie van de GGD;
- de GGD testen adviseert (bijv. bij een uitbraakonderzoek);
- het kind ernstig ziek is.
Zie het kader hiernaast hoe lang een kind thuis moet 
blijven.

NB: Testen kan nooit worden verplicht. 

HOE LANG MOET EEN KIND THUISBLIJVEN?
 
- Altijd tot het einde van de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode. Ook als een 
positief geteste huisgenoot weer uit isolatie mag.

Getest? Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is
- Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het kind of een 
huisgenoot de instructies van de GGD op. 
- Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de kinderopvang/school, 
ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld door 
de GGD nog niet voorbij is. 
-  Bij een negatieve uitslag van een huisgenoot die naast milde klachten ook koorts en/of 
benauwdheid heeft, mag het kind weer naar de kinderopvang/school.
-  Is het kind getest vanwege contact met een categorie 3** en heeft het geen klachten, dan 
hoeft het kind niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag.

Niet getest? 
Een kind met klachten wat niet getest is mag weer naar de opvang/school als het minimaal 
24 uur volledig klachtenvrij is. Is er sprake van milde klachten en zijn die na 7 dagen na de 
1e ziektedag nog niet over? Dan mag een kind ook weer naar de kinderopvang/school. Als 
het kind contact heeft gehad met iemand met corona, volg dan de instructies van de GGD op.

Heeft het kind in de afgelopen 
10 dagen contact gehad met 

een overig, niet nauw contact 
(cat. 3)**  die corona heeft?

Ja

Nee

Heeft het kind nauw contact (cat. 2**) gehad met 
iemand met corona of komt het kind uit oranje/rood 
gebied? (kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor 

het actuele overzicht)

Nee

KLACHTEN DIE 
BIJ CORONA PASSEN

= 
neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of 

koorts, plotseling verlies van 
reuk en/of smaak (zonder 

neusverstopping).

Kind mag 
komen

Ja

START 
Heeft iemand binnen het huishouden van 
het kind op dit moment of in de afgelopen 

10 dagen corona (gehad)?

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen*

Ja

Nee

*** passen deze klachten bij gebruikelijke/bekende 
klachten, zoals hooikoorts of astma?  Of zijn 
deze klachten al langer dan 7 dagen aanwezig?
Dan kun je deze vraag met nee beantwoorden.

Ja

Ja

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen*

Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag.

Heeft het kind koorts (38,0 of 
hoger) of benauwdheid of 

hoest het (meer dan 
incidenteel)?

Nee

Ja

Nee

Kind blijft 
thuis

Hoe oud is 
het kind? 

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen*

4 jaar of ouder

0 t/m 3
jaar

 

                 ** WELKE CATEGORIE CONTACT?

- Categorie 1: huisgenoten
  - Categorie 2: overige nauwe contacten (meer dan 15 min. op 

minder dan 1,5 m.) Hieronder kan ook een complete groep 
(kinderopvang of klas (school) vallen. Dat bepaalt de GGD per situatie.
- Categorie 3: overige niet nauwe contacten

Zie voor uitgebreide toelichting lci.rivm.nl/covid-19-bco

https://lci.rivm.nl/covid-19-bco
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Nieuwsbericht team onderwijs en corona 
Primair onderwijs en kinderopvang 

 

                                                                       

 

30 Maart 2021 

 

In deze nieuwsbrief zal, mede naar aanleiding van het nieuws, aandacht besteed worden aan het 

testen van kinderen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook een aparte informatiebrief voor ouders 

over het testen van kinderen. Voor meer eenvoudig beschreven uitleg of meertalige informatie kunnen 

ouders ook verwezen worden naar: Corona stopt bij jou! (ggdbzo.nl) of informatie in meerdere talen: 

Het coronavirus - Pharos 

 

Andere onderwerpen die in deze brief aan bod komen zijn signalen over verschillende/tegenstrijdige 

adviezen vanuit de GGD, de huidige afschaling van het Bron & Contactonderzoek en de handreiking 

over uitwisselen van persoonsgegevens.  

 

Ook willen wij graag het onderzoek van het RIVM (in samenwerking met GGD-BZO) naar de 

verspreiding van COVID-19 op basisscholen nogmaals onder de aandacht brengen. Scholen kunnen 

mailen naar covid19-basisschool@rivm.nl om zich aan te melden of voor meer informatie. 

Tot slot graag uw aandacht voor een heel ander onderwerp, dat wel heel relevant voor de gezondheid 

van leerlingen: het tekenseizoen is weer begonnen.  

Kindvriendelijker testen 

Landelijk is aan alle GGD-en geadviseerd om vanaf 4 april bij kinderen in de basisschoolleeftijd een 

zogeheten “mid-nasale test” af te nemen. Dat betekent dat de afname met het staafje in de neus bij 

kinderen tot en met groep 8 een stuk minder diep zal worden afgenomen in vergelijking tot middelbare 

scholieren en volwassenen. Dit advies is gegeven in de wetenschap dat de gevoeligheid van de test 

iets minder wordt, maar dat dit te verkiezen is vanwege de verwachting dat de testbereidheid van 

kinderen hiermee wordt verhoogd.  

 

De GGD-BZO is reeds begonnen om conform dit advies te werken (en wacht dus niet op 4 april). Voor 

deze mid-nasale testen zal de GGD-BZO hetzelfde lange, dunne, flexibele staafje blijven gebruiken. 

Deze zal voor kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar echter slechts 1-2 cm diep worden ingebracht. 

De afname in de neus wordt gecombineerd met een afname in de keel.  

  

https://www.ggdbzo.nl/coronastoptbijjou/Paginas/Default.aspx
https://www.pharos.nl/coronavirus/
mailto:covid19-basisschool@rivm.nl
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Kinderteststraten  

In Valkenswaard en in Eindoven (de XL locatie) zijn er speciale kinderteststraten, waar meer tijd en 

aandacht gegeven kan worden aan de afname bij een kind. De afspraken voor deze teststraten moeten 

telefonisch worden ingepland via de landelijke telefoonnummers. Kinderen t/m 6 jaar worden in 

principe altijd in een van deze kinderteststraten gepland. Oudere kinderen kunnen eventueel ook in de 

andere teststraten van onze regio een afspraak maken (in Helmond of Eersel). In iedere teststraat is 

altijd iemand aanwezig die kinderen kan testen.  

 

Het maken van een afspraak 

Er zijn verschillende telefoonnummers voor het inplannen van een test.  

• Als iemand klachten heeft: tel: 0800 – 12 02 

• Als iemand contact is van iemand met corona (en geen klachten heeft): tel: 0800 – 20 35 

• Medewerkers van scholen en kinderopvang kunnen een test inplannen in de teststraat met 

prioriteit (in Eersel), mét werkgeversverklaring: tel: 0800 – 81 01 

 

Voor kinderen vanaf 7 jaar kan de afspraak ook online worden ingepland als het kind een eigen DigiD 

heeft. Bij kinderen jonger dan 7 (of wanneer er meer tijd en aandacht nodig is bij een kind ouder dan 

7) moet de afspraak altijd telefonisch worden ingepland.  

 

Als een kind DigiD heeft kunnen de uitslagen online eerder worden ingezien (ook als de afspraak 

telefonisch wordt ingepland). Het aanvragen van een DigiD duurt enkele dagen.  

Adviseer ouders/verzorgers daarom om nu alvast een DigiD aan te vragen. 

 

Zelftesten 

De verwachting is dat er binnenkort (rond half april) antigeensneltesten verkocht zullen worden die 

mensen zelf thuis kunnen afnemen. Deze testen zijn bedoeld als extra middel om de veiligheid te 

vergroten wanneer iemand regelmatig met andere mensen in contact komt.  

 

Zelftesten zijn op dit moment echter niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen na contact 

met iemand met corona. Er moet in die gevallen nog steeds een afspraak bij een teststraat van de 

GGD gemaakt worden. Een zelftest kan dus niet gebruikt worden om te bepalen of iemand met  

klachten weer naar school of naar het werk kan. En ook niet om te bepalen of iemand na dag 5 uit 

quarantaine mag.  

 

Als iemand met een zelftest positief getest wordt dient dit vervolgens ook nog te worden bevestigd 

met een test van de GGD.  

 

Waarschijnlijk komt er op korte termijn meer informatie over dit onderwerp. Zie voor de beschikbare 

informatie van de rijksoverheid alvast: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/testen/testbeleid/zelftesten 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/zelftesten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/zelftesten
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Verschillende adviezen vanuit de GGD 

Wij krijgen signalen dat scholen en ouders (over dezelfde situatie) soms verschillende adviezen vanuit 

de GGD krijgen en dat dit voor verwarring en discussie kan zorgen. Dit heeft onze aandacht.  

 

Als de school of kinderopvang merkt dat er veel onduidelijkheid is over een bepaald beleid en ouders 

verschillende/tegenstrijdige adviezen krijgen, is het in elk geval raadzaam om dit aan te geven bij het 

team onderwijs & corona (onderwijs.corona@ggdbzo.nl).  

Ook zullen wij nagaan of aanvullende informatie op onze website kan bijdragen aan meer duidelijkheid 

over het beleid in bepaalde situaties. Laat het ons ook gerust weten als u informatie mist op onze 

website over het beleid. 

 

Stand van zaken bron- en contact onderzoek 

Op dit moment is het bron en contact onderzoek door de grote aantallen positief geteste personen 

weer afgeschaald naar “fase 3”. Dat betekent concreet dat er bron- en contact onderzoek wordt 

verricht bij elke positief geteste persoon, maar dat de nauwe contacten niet meer worden gebeld en 

opgevolgd door de GGD. Met de (ouders van de) positief geteste personen wordt wel nagegaan wie zij 

met welke brief moeten informeren.  

Na het BCO met de ouders van het positief geteste kind wordt ook nog steeds contact met school/de 

opvang opgenomen indien het kind in de besmettelijke periode aanwezig is geweest.  

 

In het stuk hieronder wordt de uitwisseling van persoonsgegevens van nauwe en overige contacten 

tussen school en GGD besproken. In dit stadium (fase 3) vraagt de GGD-BZO school/de opvang niet 

om de persoonsgegevens van de klas- of groepsgenoten van een positief getest persoon met de GGD 

te delen. Indien wij deze gegevens in de toekomst wel nodig hebben, dan zullen wij dit communiceren.  

 

Handreiking uitwisseling niet-bijzondere persoonsgegevens van leerlingen tussen school  

en GGD in het kader van bron- en contactonderzoek COVID-19 

Bovengenoemde handreiking (gedateerd op 25-03-2021) is gemaakt door het Ministerie van OCW, in 

samenwerking met het RIVM, GGD GHOR, PO-Raad en VO-raad.  

 

Zie voor een handig schema: 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Schema-gegevensdeling-bij-bron-en-contactonderzoek.pdf 

Zie voor de gehele handreiking: 

Handreiking-gegevensdeling-bron-en-contactonderzoek-scholen.pdf (lesopafstand.nl) 

  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Schema-gegevensdeling-bij-bron-en-contactonderzoek.pdf
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Handreiking-gegevensdeling-bron-en-contactonderzoek-scholen.pdf
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Kort samengevat mogen er ten behoeve van het bron en contact onderzoek bepaalde 

persoonsgegevens tussen school en GGD kunnen worden uitgewisseld, zonder dat hier expliciet 

toestemming aan ouders gevraagd hoeft te worden. Wel kunnen ouders, kinderen (ouder dan 16) of 

medewerkers zelf bezwaar maken tegen het dele van deze gegevens. Het gaat hierbij uitsluitend om 

de volgende gegevens van leerlingen en personeel die mogelijk als nauw (categorie 2) of overig 

contact (categorie 3) worden aangemerkt: 

• De naam; 

• De geboortedatum; 

• Het telefoonnummer en/of e-mailadres van de leerling of van diens ouders als de leerling 

jonger is dan 16 jaar; 

• Of de leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was (de presentie-

/absentielijst). NB: denk hierbij ook aan aanwezige invalleerkrachten of bv. Ambulant 

begeleiders; 

• Waar de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen (de plattegrond van de klas); 

• Of en op welke manier sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking 

conform de RIVM-richtlijnen. 

 

Het uitwisselen van bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens, waaronder een 

positieve coronatest) mag niet zonder dat hier vooraf expliciet toestemming van de ouders/leerling is 

gevraagd.  

 

Oproep voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van corona op 

basisscholen  

Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van corona op basisscholen. In onze 

vorige nieuwsbrief werd de opzet van het onderzoek vanuit het RIVM (in samenwerking met onze 

GGD) besproken. Zie voor de volledige informatiebrief op de website van de GGD Brabant-Zuidoost. 

Wij hopen dat het bericht over de minder diepe neusafname ook zal bijdragen een hogere deelname 

aan dit onderzoek! Het is de bedoeling dat het onderzoek zo snel mogelijk van start kan gaan.  

Zoals boven aan de brief vermeld kunnen scholen zich aanmelden of meer informatie vragen via het 

volgende mailadres: covid19-basisschool@rivm.nl 

  

https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Corona-adviezen-voor-onderwijs-en-kinderopvang.aspx
mailto:covid19-basisschool@rivm.nl
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Start van het tekenseizoen 

Nu de lente is begonnen gaan we steeds meer naar buiten. Houd daarom voor uw leerlingen én uzelf 

rekening met het tekenseizoen. Op 19 april start de jaarlijkse Week van de Teek. Een week waarin 

aandacht is voor het begin van het tekenseizoen. In Nederland kunnen teken de ziekte van Lyme 

overbrengen. Kinderen en jongeren tussen de 5 -14 jaar vormen een risicogroep. Wilt u op school 

aandacht besteden aan het voorkomen van tekenbeten?  

 

Voorlichtingsmateriaal is te vinden op Voorlichtingsmateriaal | RIVM, hier vindt u onder andere de 

badkamerhanger, informatie video over het verwijderen van teken en informatieposter over 

buitenspelen. 

 

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: 088-

0031595 ( op werkdagen tussen 08.30 en 17.00uur en za t/m zo van 09.00 – 17.00uur). 

 

https://www.weekvandeteek.nl/
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme/voorlichtingsmateriaal
https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Corona-adviezen-voor-onderwijs-en-kinderopvang.aspx
https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Corona-adviezen-voor-onderwijs-en-kinderopvang.aspx
mailto:onderwijs.corona@ggdbzo.nl
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Nieuwsbrief voor ouders: Coronatesten bij kinderen  

Primair onderwijs en kinderopvang 

 

 

                                                                       

 

Team onderwijs & Corona, 30 Maart 2021 

 

Beste ouder/verzorger,  

 

Vorige week kwam de minder diepe neustest bij jonge kinderen in het nieuws. Mede naar aanleiding 

hiervan zetten wij nog eens de belangrijkste informatie over het testen bij kinderen (leeftijd 0 t/m 12 

jaar) op een rij. Zie tevens een duidelijk overzicht op : Kind testen op corona | Coronavirus COVID-19 

| Rijksoverheid.nl 

 

Kindvriendelijk testen 

Landelijk is aan alle GGD-en geadviseerd om vanaf 4 april bij kinderen tot en met groep 8 (0 t/m  

12 jaar) een zogeheten ‘mid-nasale test’ af te nemen. De GGD-BZO werkt al volgens dit advies en 

wacht dus niet op 4 april.  

 

Voor de test blijft de GGD-BZO hetzelfde lange, dunne, flexibele staafje gebruiken. Bij kinderen in de 

leeftijd tot en met 12 jaar wordt dit echter slechts 1 - 2 cm diep in de neus ingebracht. Daarnaast 

wordt met een wattenstaafje wat slijm uit de keelholte weggenomen. De test is in de meeste gevallen 

in een paar seconden gebeurd.  

 

Wanneer wordt het testen van kinderen van 0-12 jaar geadviseerd? 

Zie voor een handige beslisboom over wanneer een kind moet thuisblijven en wanneer testen 

geadviseerd wordt: Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info) 

 

Kort samengevat is er bij kinderen van 4-12 jaar reeds bij milde klachten een dringend advies om 

thuis te blijven en te testen. Milde klachten zijn verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.  

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.boink.info/beslisboom
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Kinderen van 0 - 4 jaar met milde klachten mogen naar de kinderopvang komen. Zij kunnen bij milde 

klachten ook getest worden (maar dit advies is dus minder dringend dan bij 4 - 12 jarigen).  

 

Het wordt in elk geval wel dringend geadviseerd om kinderen van 0 - 4 te laten testen als er sprake is 

van ernstigere klachten (zoals veel hoesten, koorts of benauwdheid) of indien zij (milde) klachten 

hebben en in contact hebben gestaan met iemand die corona heeft.   

 

Kinderen van 0 - 12 (zonder klachten) die contact zijn van iemand met corona worden vanuit het 

bron- en contactonderzoek ook geadviseerd om zich te laten testen.  

 

Kijk hier voor meer informatie: Kind testen op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 

Coronaregels begrijpelijk en in andere talen uitgelegd 

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen de coronaregels begrijpt, hebben we het coronabeleid op 

onze website in begrijpelijke taal uitgelegd: Corona stopt bij jou! (ggdbzo.nl)  

 

Op de website van Pharos is informatie over corona bovendien in meerdere talen beschikbaar: Het 

coronavirus - Pharos,  

 

Zo belangrijk is testen 

Alleen door te testen houden we zicht op de verspreiding van het coronavirus. Als een kind met 

klachten niet wordt getest, blijft het onzeker of dit kind corona heeft/had. Dan krijgt het virus 

misschien de kans om zich verder te verspreiden via huisgenoten en klasgenoten. Testen maakt het 

mogelijk om samen het virus onder controle te krijgen. 

 

Hoe maak je een testafspraak voor een kind? 

In Valkenswaard en in Eindhoven (de XL-locatie) zijn er speciale kinderteststraten, waar meer tijd en 

aandacht gegeven wordt aan de afname bij een kind.  

 

De afspraken voor deze teststraten plan je telefonisch in via de landelijke telefoonnummers.  

Als je kind klachten heeft: 0800-1202 

Als je kind contact is van iemand met corona (en geen klachten heeft): 0800-2035 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.ggdbzo.nl/coronastoptbijjou/Paginas/Default.aspx
https://www.pharos.nl/coronavirus/
https://www.pharos.nl/coronavirus/
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Voor kinderen vanaf 7 jaar kun je de afspraak ook online inplannen als het kind een eigen DigiD heeft. 

Zie ook: Kind testen op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 

Sneller de uitslag met een eigen DigiD 

Als een kind zelf een DigiD heeft, kun je de uitslagen online eerder inzien (ook als je de afspraak zelf 

telefonisch hebt gemaakt). Heb je geen DigiD voor je kind? Dan krijg je de uitslag telefonisch. 

 

Het aanvragen van een DigiD kan enkele dagen duren. Het is dus handig om dit alvast aan te vragen 

voor je kind. 

 

 

Hoe bereid je je kind voor?  

• Vertel in neutrale woorden aan je kind wat er gaat gebeuren en hoe lang het duurt (ongeveer 

30 seconden)  

• Vertel er ook bij dat de GGD-medewerker beschermende kleding aan heeft en dat het daarom 

moeilijk is om het gezicht te zien.  

• Bekijk en bespreek bijvoorbeeld samen bovenstaand stripverhaal of een van deze filmpjes:  

Het testen van jonge kinderen: hoe gaat dat in zijn werk?   

Hoe gaat een coronatest bij kinderen - YouTube  

• Kom ruim op tijd en zorg dat je rustig naar de teststraat kunt  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.youtube.com/watch?v=-2j7NITTrqg
https://www.youtube.com/watch?v=k1YVk0_Lw3U
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• Zorg dat je geen andere kinderen bij je hebt  

• Zorg dat je weet waar je moet zijn en hoe je daar moet komen. Als je gehaast of afgeleid bent, 

geeft dat onrust bij jou en je kind  

• Spreek rustig en kalm. Wanneer je rust en vertrouwen uitstraalt, helpt dat je kind. 

 

 

In de teststraat  

Misschien vind je het spannend je kind te laten testen? Of misschien is je kind zelf bang? Vertel dit bij 

de teststraat! Dan houden we hier extra rekening mee, door bijvoorbeeld wat meer tijd te nemen voor 

de uitleg en de test. Meestal valt het achteraf erg mee en lukt het afnemen van de test goed.  

 

Zelftesten verwacht vanaf half april 

De verwachting is dat er binnenkort (rond half april) antigeensneltesten verkocht zullen worden die 

mensen zelf thuis kunnen afnemen. Deze testen zijn bedoeld als extra middel om de veiligheid te 

vergroten wanneer iemand met andere mensen in contact komt.  

 

Zelftesten zijn op dit moment echter niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen na contact 

met iemand met corona. Je moet in die gevallen nog steeds een afspraak bij een teststraat van de 

GGD maken. Je kunt een zelftest kan dus niet gebruiken om te bepalen of je met klachten weer naar 

school of naar het werk kan. En ook niet om te bepalen of je na dag 5 uit quarantaine mag.  

 

Waarschijnlijk komt er op korte termijn meer informatie over dit onderwerp. Zie voor de beschikbare 

informatie van de rijksoverheid alvast:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/zelftesten 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/zelftesten
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Veelgestelde vragen  

 

• Kan ik in de teststraat kiezen welke test wordt afgenomen? 

Nee, in de teststraten gebruiken we de keel- en neus-uitstrijkmethode.  

 

• Waarom doen we geen speeksel-test?  

Dit levert niet altijd genoeg bruikbaar materiaal op. Het duurt vaak langer dan een kwartier om 

genoeg speeksel te verzamelen en is hierdoor niet kindvriendelijker. Deze test wordt op dit 

moment niet ingezet op onze teststraten. 

 

 

• Spugen in een buisje/bakje, kan dat ook?  

Nee, deze methode is nog onvoldoende onderzocht om te gebruiken in onze teststraten.  

 

• Wordt er gebruikgemaakt van een kort wattenstokje bij de neustest? 

Op dit moment wordt er gebruikgemaakt van een wattenstokje van normale lengte voor de 

afname van de neustest. Deze wordt bij kinderen minder diep ingebracht dan bij volwassenen. 

 

• Wordt er onderzoek gedaan naar kindvriendelijke testmethoden?  

Ja, er wordt onder andere onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van mondspoelsel en 

een blaastest (e-Nose).  

 

• Is een test verplicht?  

Nee, een test is niet verplicht.  

 

• Ben je als ouder verplicht een testbewijs aan school te geven?  

Nee, school mag dit niet verplichten.  

 

• Kan ik ook een thuistest doen?  

Dit wordt in de nabije toekomst mogelijk (zie hierboven). Zelftesten zijn echter niet bedoeld 

om te testen bij klachten of om te testen na contact met iemand met corona of bij terugkeer 

uit een risicogebied. Daarvoor moet je nog steeds een afspraak bij een teststraat van de GGD 

maken. 

 

• Wat als ik mijn kind niet wil laten testen? 

Een kind met klachten dat niet wordt getest, mag pas weer naar de kinderopvang of school als 

het 24 uur volledig klachtenvrij is. (Uitzondering: Kinderen van 0-4 jaar met milde klachten 

mogen wel naar de kinderopvang komen). Een kind met aanhoudende milde klachten mag 7 

dagen nadat de klachten zijn begonnen weer naar de kinderopvang of school.    
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Als er een quarantaineadvies is wegens een huisgenoot of nauw contact met corona (of 

terugkeer uit hoog risicogebied), dan moet het kind deze quarantaine volledig (10 dagen) 

afwachten.  

 

• Moet mijn kind opnieuw getest worden als het net corona heeft gehad? 

Als een kind minder dan 8 weken geleden positief is getest dan is een nieuw test in principe 

niet zinvol. Kinderen die opnieuw milde klachten krijgen binnen 8 weken na een besmetting 

mogen naar school komen.  

 

Meer informatie op de website van de GGD BZO:  

Informatie corona onderwijs en kinderopvang (ggdbzo.nl) 

Testen op het coronavirus (ggdbzo.nl) 

 

Meer informatie op landelijke websites: 

Corona en kinderopvang: informatie voor ouders | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

Kinderen, school en COVID-19 | RIVM  

Leven en werken met het coronavirus | NJi 

Steffie legt corona eenvoudig uit 

Testen | RIVM 

Uitleg Coronatest voor kinderen met autisme - autismehuis | Behandeling en begeleiding op maat 

 

Verdere vragen?  

Heb je hierna nog vragen? Bel het landelijk nummer van het RIVM via 0800 1351 of  

bel met onze GGD via 088-0031595 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, in het 

weekend en op feestdagen van 09.00 tot 17.00). 

 

Hartelijke groet,  

 

 

Team onderwijs & Corona GGD-BZO   

 

https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Corona-adviezen-voor-onderwijs-en-kinderopvang.aspx
https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Testen-op%20het%20-corovirus.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.nji.nl/coronavirus#rowIndex1
https://corona.steffie.nl/nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://autismehuis.nl/uitlegcoronatestvoorkinderenmetautisme/


Hoe worden kindjes gemaakt? Het kan 
ongemakkelijk zijn om met kinderen over 
relaties en seksualiteit te praten. Toch is 
de relationele- en seksuele opvoeding erg 
belangrijk. Kinderen leren dat zij hun grenzen 
mogen aangegeven en dat ze mogen zijn wie 
ze zijn.

Op 20 april organiseert GGD Brabant-
Zuidoost een digitale ouderavond met 
tips voor de seksuele opvoeding. Op deze 
avond zal een gastspreker van het COC het 
onderwerp seksuele- en gender-diversiteit  
bij kinderen bespreken en hoe u als ouder 
hier mee om kunt gaan.

GASTSPREKER:  
Britta Hulshof-Cats van het COC  
over gender- en seksuele diversiteit.

Voor wie:  
Ouders met 
basisschool 
kinderen

Wanneer:  
dinsdag 20 april 
20.00- 21.15 uur

ONLINE OUDERAVOND OVER DE  
RELATIONELE- SEKSUELE OPVOEDING

MELD U GRATIS AAN VIA WWW.GGDBZO.NL

https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Lentekriebels.aspx

