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NIEUWSBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS gemeente Apeldoorn 
 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de ondersteuning die de GGD kan bieden bij het heropenen van de 
middelbare scholen. Ook staan er links in naar websites die mogelijk interessant voor je zijn.  De berichten over de 
openstelling vanaf 1 juni roepen verschillende vragen op.  Vragen waar niet altijd kant-en-klare antwoorden op zijn. 
Met elkaar zullen we de draad weer oppakken. Ouders, leerlingen, docenten en schooldirecties en 
koepelorganisaties. Als GGD willen we hierbij een gezond houvast bieden. We werken graag samen met jullie om de 
nieuwe werkelijkheid vanaf 1 juni gezond en veilig te realiseren. 
 

Informatie over opstarten van school en Corona  
Er is een protocol over hoe de middelbare scholen moeten werken met ingang van 1 juni. De VO-raad heeft dit 
samen MET HET AOb, CNV Onderwijs, FvOv ontwikkeld en afgestemd met het ministerie van OCW. De belangrijkste 
maatregelen die je moet nemen, staan hier.  
In dit protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die opgevolgd dienen te worden. 
Daarnaast zijn er praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol. Het protocol begint met een aantal 
uitgangspunten voor het heropenen van de scholen: 

− Vanaf 2 juni gaan alle scholen open en alle leerlingen naar school.  

− Onderwijspersoneel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school. 

− De regel van anderhalve meter afstand houden, moet worden nageleefd en zal naar alle waarschijnlijkheid ook in 
september en een periode daarna nog gelden.  

− Het inrichten van het onderwijs op school vanaf 2 juni is naar alle waarschijnlijkheid dus ook een investering in 
het nieuwe schooljaar.  

 
Op www.ggdsamengezond.nl, een digitaal platform van de GGD’en in Gelderland, vind je praktische handvatten, die 
je kunt gebruiken om aan de slag te gaan. Je krijgt antwoord op vragen en vindt er links naar voorlichtingsmateriaal 
en informatie dat betrouwbaar is. 
 

Testen  
Personeel van het voortgezet onderwijs met klachten die passen bij het coronavirus kunnen door de GGD getest 
worden op het coronavirus. Wanneer er geen klachten zijn, heeft testen geen zin. Ook jongeren vanaf 12 jaar 
kunnen vanaf 1 juni  getest worden op het coronavirus wanneer zij klachten hebben.  
Informatie over het testen en over het aanmelden voor een test is te vinden op de website van GGD NOG. 
 
NB: Zowel de GGD als de huisarts geven GEEN verklaring af dat leerling of docent geen corona hebben. 

 
Ondersteuning van de GGD 

Team infectieziektenbestrijding en de Gezonde School Adviseur staat met kennis en expertise klaar om vragen te 
beantwoorden en te ondersteunen bij het heropenen van de scholen. Wil je contact met een jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige, neem dan contact op met het CJG Apeldoorn. Kijk in de bijlage onder websites 
Jeugdgezondheid.   
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Leerlingen  met klachten 

Jongeren met een onderliggende chronische ziekte, bijvoorbeeld suikerziekte of astma, kunnen in het algemeen 
gewoon naar school. De Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK) heeft hierover een nieuwe standpunt 
gepubliceerd. Neem bij twijfel of vragen contact op met de behandelend arts (via de ouders) of met de 
jeugdarts. Voor leerlingen die chronisch verkouden zijn of hooikoorts hebben, geldt dat zij in het algemeen gewoon 
naar school kunnen komen als de klachten het zelfde zijn als voor februari 2020, dus voor de uitbraak van het 
Coronavirus. Ook hier is een richtlijn voor opgesteld. Voor leerlingen met klachten die passen bij het coronavirus, 
gelden de algemene adviezen en richtlijnen van het RIVM.  

 

Webinar 
Wil je meer weten over het protocol voor het voortgezet onderwijs, hoe het testbeleid is of welke digitale informatie 
er is voor leerlingen? Volg dan het webinar KIND@CORONA van verschillende GGD’en uit de regio. Door mee te 
doen aan de webinar blijf je op de hoogte over Corona in onze regio en kunnen we waardevolle informatie 
delen.  Over de datum en tijd waarop dit plaatsvindt, krijg je nog bericht. En houd hiervoor ook de website in de 
gaten.  

 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief staan suggesties voor lessen en linken naar sites met informatie.  
 

Vragen  
Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen? Neem dan gerust contact met ons op.   
Als het gaat om testbeleid voor docenten en leerlingen: afdeling infectieziektebestrijding 0800-1351.  
Voor vragen over leerlingen en hun lichamelijke en mentale gezondheid, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts die 
verbonden is aan je school. Hiervoor kan je contact opnemen met het CJG Apeldoorn. Natuurlijk kun je ook het 
algemene nummer van de GGD bellen: 088- 443 30 00.  
  
Succes met het heropenen van de scholen.   
Blijf gezond en hou jezelf op de hoogte!  
  
Met vriendelijke groet,  
  

 
 
Jacqueline Baardman  
Directeur Publieke Gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland  
 
Met medewerking van de afdelingen:  

− Infectieziektebestrijding   

− Technische Hygiënezorg 

− Gezonde School  
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Bijlage:  

Websites Jeugdgezondheid  

• CJG Apeldoorn  

Informatie over Corona 

• Coronavirus informatie van de Rijksoverheid 

• Vragen en antwoorden over Corona van Omroep Gelderland en GGD NOG 

• www.ggdsamengezond.nl   

 
Chatten en informatie voor leerlingen  

• Jongeren kunnen informatie vinden en anoniem chatten met een 
jeugdverpleegkundige over alles wat met gezondheid te maken heeft via 
JouwGGD.nl. Elke werkdag is de chat geopend van 14.00-22.00 uur. Op 
zaterdag en zondag is de chat geopend van 18.00-20.00 uur.   

 
Documentatiecentrum  GGD Noord- en Oost-Gelderland 

• Corona : omgaan met de gevolgen van Corona.  
• Websites: Omgaan met (de gevolgen van het) Coronavirus.  
• Boekentips uit de Verdrietkoffer VO voor leerlingen:   
• Boekentips uit de Verdrietkoffer VO voor volwassenen:  

 
Hygiëne en handen wassen  

• Informatie van het RIVM over hygiëne  
  
Informatief gratis E boek over Corona:   
• Voor de jongste leerlingen op het VO   

 
Algemene websites  

• GGD NOG: informatie over het coronavirus en over testen   
• Digitaal platform www.ggdsamengezond.nl voor o.a. scholen en kinderopvang in coronatijd  
• NJI: informatie voor ouders, kinderen en professionals   
• NJI: informatie voor professionals over kinderen in kwetsbare situaties   
• Movisie: coronadossier sociaal domein     
• RIVM: informatie over corona  

  
Een andere moedertaal en Corona  

• Voor ouders ( leerlingen) met een andere moedertaal is informatie over Corona te vinden op: begrijpelijke 

informatie over het nieuwe Coronavirus 

• Stichting ABC en Pharos: een Corona-woordenlijst met 80 moeilijke woorden uitgelegd  

• KIS laat zien hoe je inclusief communiceert over Corona met jongeren.  
  
Laaggeletterdheid en Corona  
Stichting Lezen en Schijven: Corona in begrijpelijke taal  
  
 
 

 

 

 

 

Postbus 3, 7200 AA Zutphen 088 – 443 30 00 ggd@ggdnog.nl www.ggdnog.nl 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin 

 

 


