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Onderwerp: communicatie bij coronabesmetting 
 
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  
 

  

  

 
Met dit bericht leggen we uit hoe de communicatie in de meeste situaties verloopt als er bij een leerling of 
medewerker een besmetting met het coronavirus wordt geconstateerd. Wij baseren ons op de adviezen die 
we krijgen van de GGD. Afhankelijk van dat advies kan de communicatie ook anders gaan. 
 
Als een leerling of medewerker besmet blijkt met het coronavirus, krijgen we daarvan bericht van het 
scholenteam van de GGD. Indien de (ouders van) betrokkene toestemming geeft, krijgen wij ook een naam 
door. Daarmee kan bijvoorbeeld een mentor contact opnemen met een besmette leerling om te informeren 
hoe het gaat en afspraken maken over het volgen van onderwijs. Uiteraard verspreiden wij de naam van de 
betrokkene niet. 
 
De GGD geeft ons advies over het informeren van bijvoorbeeld klasgenoten. De GGD maakt hierbij 
onderscheid tussen ‘nauwe contacten’ en ‘overige contacten’. Nauwe contacten zijn contacten die langer 
dan 15 minuten binnen 1,5 meter afstand zijn geweest in de periode waarin de persoon die het coronavirus 
heeft besmettelijk was. Deze contacten worden op advies van de GGD geïnformeerd door de besmette 
persoon of zijn/haar ouders. 
De overige contacten worden met een brief van de GGD door school geïnformeerd. Doorgaans luidt het advies 
om tot 10 dagen na het laatste contact extra op de gezondheid te letten en bij klachten te laten testen. 
Daarnaast wordt geadviseerd de vijfde dag na het laatste contact preventief een test te doen. Als leerlingen 
op die dag op school les hebben, geven we online les om de drempel voor testen zo laag mogelijk te maken. 
Als een leerling of medewerker die het coronavirus heeft niet op school is geweest in de periode dat hij/zij 
besmettelijk was, dan hoeven we niemand te informeren. Dat verklaart ook waarom er soms wel en soms 
geen bericht van school komt bij een besmetting. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Vaak laten ouders van leerlingen ons weten dat hun kind het coronavirus heeft via absentie@lyceumelst.nl. 
Dat is heel prettig, omdat het even duurt voordat de GGD het bron- en contactonderzoek heeft afgerond en 
contact met ons opneemt. Daardoor zit er soms een dag of een paar dagen tussen een bericht van school en 
het moment dat een besmet persoon zelf bekend maakt besmet te zijn. Ook om deze reden is het belangrijk 
altijd de leefregels in acht te nemen. Als het te lang duurt voordat de GGD contact opneemt met school, 
informeren wij vooruitlopend op GGD- advies de leerlingen, hun ouders en medewerkers die naar onze 
inschatting ‘overig contact zijn’. Als de GGD later een ander advies geeft, delen we dat.  
 
Als u vragen heeft over de situatie van uw dochter of zoon, of advies wilt in verband met een 
coronabesmetting op school, neem dan contact met het scholenteam van de GGD. Ze zijn 7 dagen per week 
telefonisch bereikbaar tussen 9.00 – 17.00 uur. U kunt bellen naar 0800 – 844 6000, keuze 1. Algemene 
informatie over het coronavirus vindt u hier. Als u vragen heeft over het volgen van onderwijs bij ons op 
school, bijvoorbeeld als uw zoon of dochter in isolatie of quarantaine moet, kunt u contact opnemen met de 
mentor. Als u twijfelt of uw zoon of dochter naar school mag, kan de beslisboom helpen. 
 

 

mailto:absentie@lyceumelst.nl
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/083/original/Beslisboom_uit_of_thuis_12_plus.pdf?1600859973

