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Aan: Alle ouders en verzorgers van de leerlingen van Vechtstreek en Venen

Van: Heb Huibers, voorzitter College van Bestuur

Datum: 24 maart 2021

Betreft: Delen van gegevens met de GGD voor bron- en contactonderzoek

Beste ouders en verzorgers,

In deze brief informeer ik u over het, indien nodig, delen van gegevens met de GGD voor het uitvoeren

van het bron- en contactonderzoek wanneer er in een of meerdere groepen op een school sprake is van

een besmetting met Covid-19.

Helaas neemt het aantal besmettingen in Nederland toe en dat is ook merkbaar op onze scholen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en protocollen waarmee gewerkt wordt kan niet worden

voorkomen dat leerlingen of leerkrachten soms toch besmet raken. Op verschillende scholen zijn

daardoor inmiddels een of meerdere groepen in quarantaine gegaan. Bij een besmetting in een groep

volgt de school de richtlijnen van de GGD.

De GGD heeft als wettelijke taak contactonderzoek te doen. Voor het uitvoeren van dit onderzoek vraagt

de GGD aan de school om informatie met hen te delen. Het kan gaan om de volgende gegevens:

● De naam van de leerling

● De geboortedatum van de leerling;

● Het telefoonnummer en/of emailadres van de ouders

● Of de leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was (de

presentielijst);

● Waar de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen (de plattegrond van de klas);

● Of sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking

De school draagt zorg voor de veiligheid van uw kind en anderen. In dit kader zal de school de

gegevens met de GGD delen. Uiteraard deelt de school de gegevens alleen met de GGD als er een

situatie is (een besmetting) waarbij contactonderzoek gedaan moet worden.

Om in zo’n geval snel te kunnen handelen, inventariseren onze scholen nu op voorhand of er ouders

zijn die er bezwaar tegen hebben als de gegevens worden gedeeld met de GGD voor het doen van

bron- en contactonderzoek. Als u niet wilt dat de school uw gegevens doorgeeft, laat dit dan uiterlijk

vrijdag 26 maart weten aan de schooldirecteur. Uw gegevens worden dan niet opgenomen in de lijst

die naar de GGD wordt gestuurd. U kunt er dan voor kiezen om zelf uw contactgegevens door te

geven aan de GGD Regio Utrecht.
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Als u er geen bezwaar tegen heeft dat de school bovengenoemde gegevens, bij een besmetting in een

groep, doorgeeft aan de GGD ten behoeve van het bron- en contactonderzoek, dan hoeft u verder

niets te doen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

H.J. Huibers

voorzitter College van Bestuur
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