
 
 
 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

De scholen zijn weer begonnen. Wij zijn blij de kinderen weer live te kunnen zien en meemaken. 

Iedereen heeft zin in het nieuwe schooljaar.  

Op de laatste persconferentie heeft u kunnen horen dat er in het basisonderwijs - tot in ieder geval 

20 september - geen grote wijzigingen zijn in de coronamaatregelen. Een versoepeling die wel is 

doorgevoerd, is het vervallen van het snottebellenbeleid. Dat betekent dat kinderen met 

verkoudheidsklachten gewoon naar school mogen komen.  

Net als vorig schooljaar baseren we ons coronabeleid op de richtlijnen die het RIVM en de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseren.  

De coronamaatregelen voor het onderwijs zijn versoepeld, maar er gelden nog wel een aantal regels. 

Welke dat zijn, leest u in bijgaande informatiebrochure “Start nieuw schooljaar voor primair en 

voortgezet onderwijs” en op de basisschoolpagina van de GGD Amsterdam: 

www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen-en-corona/basisschool 

Hier vindt u ook de actuele regels voor het bron- en contactonderzoek op school, en de 

contactgegevens van het scholenteam van GGD Amsterdam. Als u vragen heeft, kunt u altijd bij hen 

terecht. 

Wel of niet naar school? Nieuwe beslisboom van BOINK en RIVM  

Als u twijfelt of uw kind wel of niet naar school kan, dan is de nieuwe beslisboom van BOINK en RIVM 

een handige tool bij de beoordeling of uw kind wel of niet naar school mag bij klachten die bij corona 

passen. U vindt de laatste versie altijd op de basisschoolpagina van de GGD Amsterdam: 

www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen-en-corona/basisschool 

Er lijkt soms wat onduidelijkheid te bestaan over het verkorten van de quarantaineperiode. De 

coronaregels van het RIVM zijn duidelijk hierover. Een quarantaineperiode duurt tien dagen. Deze 

kan worden verkort door een negatieve PCR-test bij de GGD op de vijfde dag. Een sneltest of een test 

van een andere aanbieder is dus niet geldig. 

We starten het nieuwe schooljaar vol goede moed. Laten we elkaar helpen bij het volgen van de 

maatregelen. Ik wens iedereen een mooi en gezond schooljaar toe. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke van der Linden 

College van Bestuur OGAmstelland 
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