
 

               

NIEUWSBRIEF 
Update Corona (GGD SchoolTeam) 
 

 

Van Schoolteam GGD IJsselland  

Datum 22 maart 2022 

Contact 088-443 03 95 (dagelijks van 8.30-17 uur) of corona@ggdijsselland.nl  

 

Het kabinet heeft besloten om vanaf 15 en 23 maart verder te versoepelen en meer maatregelen 

los te laten. Eén van deze versoepelingen is dat het preventief zelftesten in het onderwijs vervalt. 

Verder in deze nieuwsbrief een terugblik op de afgelopen periode en aandacht voor 

ventilatiesystemen binnen het onderwijs. 

 

Preventief (zelf)testen onderwijs 
Het is niet meer nodig om je te testen als je geen klachten hebt. Dus leerlingen, studenten en 

onderwijspersoneel hoeven niet meer 2 keer per week preventief te testen voordat ze naar school of 

hun opleiding gaan. Kijk hier voor alle versoepelingen.  

 

Evaluatie SchoolTeam 
De afgelopen periode hebben we contact opgenomen met de scholen in onze regio om feedback te 

vragen op de samenwerking met het SchoolTeam van de GGD. Hieronder lezen jullie de uitkomsten 

van deze inventarisatie: 

 

Wat gaat goed? 

• Er is een algemeen positief beeld; laagdrempelig en een luisterend oor. 

• Fijne samenwerking en goed bereikbaar, ook in de weekenden.  

• Goede hulp bij communicatie naar ouders.  

• Medewerkers waren geduldig en gaven goede uitleg. Er werd maatwerk geboden.  

• Nieuwsbrief was prima. 

• Het was prettig om met het schoolteam samen te werken, te overleggen en te sparren. 

• Scholen konden, na een aantal maal overleg te hebben gehad, zelf beslissingen nemen bij 

soortgelijke situaties en belden dan niet met het SchoolTeam.  

• De mails zijn ondersteunend voor directies, met een duidelijk en eenduidig advies.  

• Vlot teruggebeld, wanneer dat is afgesproken. Of op een later tijdstip terugbellen. 

• Meedenken over vragen (aan de hand nemen). 

• Goed overleg met Covid Medisch Team. 

• Goede mails met linkjes. 

mailto:corona@ggdijsselland.nl
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/15/verdere-versoepelingen-coronamaatregelen


 

               

• Toegang tot tolken (gewaardeerd door de scholen). 

• SchoolTeam was goed op de hoogte van de situaties op school. 

• Sommige scholen pleiten voor het in stand houden van het SchoolTeam als klankbord en 

vraagbaak.  

 

Wat kan beter? 

• Tegenstrijdige adviezen. 

• Wanneer beleid net is aangepast is er geen snelle terugkoppeling van de GGD, dus scholen 

gaan zelf mails versturen. 

• Moment tussen BCO met ouders en contact met scholenteam zit te lang tussen. 

• Na persconferentie duurde het lang voordat de instructies/protocollen vanuit de GGD 

verwerkt waren. 

• Het zou handig zijn geweest wanneer het SchoolTeam bv. Vanaf 7.30 uur in de ochtend al 

bereikbaar was. Dan kan dit gelijk met de dagstart op school meegenomen worden. 

• Zou handig zijn geweest wanneer we van te voren wisten dat er een evaluatieronde zou 

komen (of per mail). 

• Sneller aanpassen van contactpersonen wanneer dit aangegeven wordt. ‘Oude’ 

contactpersonen worden nog gebeld en dat wekt irritatie. 

• Informatie kwam in het begin wat laat op gang en het terugbellen duurde langer (was in het 

begin van de pandemie). Ook in de beginperiode niet in de weekenden bereikbaar.  

• Maatwerkmails waren soms verwarrend en niet eenduidig. 

• Liever een direct telefoonnummer. 

 

Ventilatie 
In de media is veel aandacht voor ventilatie en luchtreinigers in relatie tot COVID-19. Vanuit 
kinderopvangorganisaties en scholen kunnen hier vragen over worden gesteld. Informatie over 
ventilatie is te vinden op Ventilatie en COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl) en specifiek voor scholen 
Ventilatie in schoolgebouwen | Rijksoverheid. Voor de adviezen rondom luchtreinigers, zie Ventilatie 
en luchtreiniging | RIVM. Momenteel loopt er vanuit het RIVM ook een literatuurstudie naar de 
effectiviteit en meerwaarde van deze apparaten. Specifieke vragen kunnen voorgelegd worden  
bij de afdeling Medische milieukunde (MMK) van de GGD, bereikbaar via mail 
milieuengezondheid@ggdijsselland.nl. 
 
Bedankt 
Wij willen jullie allen heel hartelijk bedanken voor de  

prettige samenwerking van de afgelopen intensieve  

periode ten tijde van de corona pandemie en  

voor jullie vertrouwen in GGD IJsselland! 

 

Natuurlijk blijven we bereikbaar voor vragen via  

088 4430395 en via corona@ggdijsselland.nl.  
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