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Beste schoolbestuurders, schoolleiders, directies en medewerkers, 

Voor u ligt de nieuwste nieuwsflits. Deze nieuwsflits is bedoeld om de huidige adviezen op
te frissen en u te wijzen op het sectorplan, welke is opgesteld door met ministerie van OCW
in samenwerking met verschillende partners uit de sector. 
 

In deze nieuwsflits: 
Opfrissen van de huidige adviezen
Introductie van het sectorplan
Nieuwe vaccinatie-ronde

Als u na het lezen van deze nieuwsflits alsnog een vraag heeft, dan blijft het mogelijk om
advies te vragen of om te overleggen over de maatregelen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Team Uitbraakmanagement – Scholen en
Kinderopvang. Graag uw concrete vragen per mail sturen naar
coronaopvangenschool@ggdru.nl. Voor telefonisch overleg: 030 - 608 60 44 (7 dagen per
week van 8.30 tot 17.00 uur).

 

mailto:coronaopvangenschool@ggdru.nl


Huidige adviezen

Naast de geldende isolatieregels bij een positieve (zelf-)test willen wij nogmaals het belang
benadrukken van het naleven van de basisadviezen. Zoals al vaker gecommuniceerd is het
belangrijk dat men zich ook nu nog aan de basisadviezen houdt om de verspreiding van het
virus zo veel mogelijk tegen te gaan. De basisadviezen die nog altijd gelden zijn hieronder
te zien. 

Bij een positieve test in de groep of klas blijft het van belang om medestudenten te
informeren. Dit zodat in bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een kwetsbare
huisgenoot met een verhoogd risico op een ernstig beloop, maatwerk geleverd kan worden
in samenspraak met de GGD en eventueel de behandelaar van de kwetsbare persoon.
Daarnaast kunnen de studenten de adviezen opvolgen om kwetsbare personen t/m 10
dagen na laatste contact te vermijden en scherp te letten op klachten. 
 

Sectorplan voor het onderwijs

Zoals in de vorige nieuwsflits al benoemd is blijft het belangrijk om in deze periode plannen
op te stellen om voorbereid te zijn op een nieuwe besmettingsgolf. Ter ondersteuning van
het opstellen van deze plannen is een sectorplan samengesteld. De bedoeling is dat scholen
zelf komen met een draaiboek aan de hand van dit sectorplan. Dit draaiboek zal dus niet
vanuit de GGD komen. Uiteraard kan er contact worden opgenomen voor overleg, echter
blijft het sectorplan ook hierin leidend. Het sectorplan kunt u op deze website terugvinden.
Belangrijkste uitgangpunt van het sectorplan is dat onderwijs zo lang mogelijk doorgang
vindt. Het (gedeeltelijk) sluiten van locaties ligt onderop de stapel met maatregelen. 

In het sectorplan worden 4 fases beschreven met bijbehorende adviezen en maatregelen.
Deze zijn hieronder schematisch weergegeven. Voor een gedetailleerde uitwerking kunt u
het sectorplan lezen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/14/sectorplan-middellange-termijnaanpak-corona-mbo-ho


 

Nieuwe vaccinatie-ronde

Het RIVM verwacht dat er in het najaar weer een toename zal zijn van mensen die corona
oplopen. De minister van Volksgezondheid heeft daarom besloten een
nieuwe vaccinatieronde op te zetten in de tweede helft van september. Deze herhaalprik is
voor iedereen vanaf 12 jaar beschikbaar en kan 3 maanden na de laatste coronaprik of
doorgemaakte corona infectie gehaald worden. De minister van Volksgezondheid hoopt het
nieuwe vaccin aan te kunnen bieden die gericht is tegen de oude (Wuhan) en nieuwe
omikron variant van het coronavirus. Op dit moment weten we nog niet of dit nieuwe vaccin
in september beschikbaar zal zijn. Meer informatie kunt u op deze website vinden. 
 

Vragen aan Team Uitbraakmanagement Scholen en Kinderopvang GGD regio
Utrecht?

Stuur een mail naar coronaopvangenschool@ggdru.nl 
Bel naar 030 - 6086044 (7 dagen per week van 8.30 - 17 uur)

Vragen over andere infectieziekten?

Stuur een mail naar infectie@ggdru.nl 
Bel naar 030-608 60 86

Zorgen over een leerling of vragen over collectieve gezondheid? 

Scholen kunnen bij de GGD terecht met vragen over zorgen over een individuele leerling,
gezonde school, binnenmilieu en natuurlijk over andere infectieziektes zoals huiduitslag,
diarree of geelzucht.

Neem contact op met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van uw school

Voor vragen met betrekking tot Jeugdgezondheidszorg (JGZ):

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/herhaalprik-tegen-corona
mailto:coronaopvangenschool@ggdru.nl
mailto:infectie@ggdru.nl


Stad Utrecht: 
Telefoon: 030 - 286 33 00  
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 17.00 uur 
Of via www.jeugdengezinutrecht.nl 
 
Regio Utrecht:  
Telefoon: 033 - 460 00 46 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur

Handige links

Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen (rivm.nl)
Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school (boink.info)
Ventilatie | Ruimte-OK
Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo ho | Rapport | Rijksoverheid.nl
Herhaalprik tegen corona | RIVM
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