
Corona-melding naar ouders van de groep. 
 

 

De school heeft te maken met de mogelijke heropleving van Corona -besmettingen in de groepen en 

om die reden heeft de overheid ons gevraagd een Draaiboek heropleving Covid 19 op te stellen. Dit 

draaiboek is een ontwikkeldocument, dat bijgesteld wordt naar aanleiding van een eventuele opleving 

van het virus. Onderdeel van dit draaiboek is dat we aan de ouders melden wanneer een kind uit een 

groep een positieve test heeft en om die reden niet op school is. Omdat we weten dat het vermelden 

van de naam van een kind gevoelig kan liggen bij de ouders, hebben we onderstaande regeling 

opgesteld en voorgelegd aan de GGD, het Juridisch Loket en de Autoriteit Persoonsgegevens. Het 

vermelden van de naam van een kind in de berichtgeving naar ouders van de groep is erg zinvol in de 

monitor van het aantal besmettingen op school, waar we heel zorgvuldig mee omgaan. Hieronder 

geven we de regeling van de school weer, vervolgens de onderbouwing van de genoemde instanties en 

tot slot de instemming van de MR.    
 

Op een rij de regeling zoals we die hebben opgesteld: 
 

1. we informeren de ouders over het doel van de berichtgeven over een besmet kind en ook welk 

kind het betreft.; 

2. het doel van de berichtgeving is dat de ouders van de andere kinderen van de groep kunnen 

nagaan in hoeverre het eigen kind kans op besmetting heeft; 

3. we houden de berichtgeving proportioneel, door alleen de ouders van de klas van de 

besmetting in te lichten; 

4. we leggen geen registratie vast, het bericht wordt na twee dagen verwijderd uit SocialSchools. 

 

GGD: 

Voorafgaande aan de informatie naar de ouders hebben we de GGD geraadpleegd naar de 

verplichtingen en mogelijkheden rond het communiceren van Covid besmettingen op school. De 

mening van de GGD is dat een goede communicatie naar ouders over een besmet kind mag (en zelfs 

aangemoedigd wordt), maar dat er geen duidelijke regels genoemd worden over het noemen van de 

naam van het besmette kind. Wel is de GGD duidelijk over het verbod op een registratie van de 

besmette kinderen, dat zien zij als hun taak. 
 

Juridisch Loket: 

Om meer zekerheid te krijgen over de wettelijke ruimte inzake het vermelden van de naam van het 

besmette kind, hebben we dit punt besproken met het juridisch loket en hen naar hun mening 

gevraagd. De jurist geeft aan dat het vermelden van de naam van een besmet kind mag, mits er 

voldaan wordt aan een aantal voorwaarden: 

- vermeld een duidelijk doel bij het vermelden van de naam van het besmette kind; 

- houd het proportioneel, dus vermeld de besmetting enkel in de klas van het kind; 

- communiceer het beleid met de ouders, zodat iedereen op de hoogte is; 

- leg geen registratie vast, verwijder het bericht naar de ouders na een bepaalde tijd, bijvoorbeeld na        

   twee dagen. 
 

Autoriteit Persoonsgegevens: 

Volledigheidshalve is ook de Autoriteit Persoonsgegevens geraadpleegd. Ook zij begrijpen de 

noodzaak van het informeren van de ouders, met het doel om de kans op uitbreiding van de besmetting 

op school zo klein mogelijk te houden. Daarvoor onderschrijven zij dat het vermelden van de naam 

van het kind van wezenlijk belang is en ook binnen de mogelijkheden van de wet AVG valt. Zij 

hebben hier een aantal voorwaarden voor vermeld op hun site. De kern van deze voorwaarden is: 

- we vermelden geen inhoudelijke gegevens over de gezondheid van het kind, enkel dat er een  

  positieve test geweest is en dat het kind om die reden thuis is; 

- we kunnen ons hiermee beroepen op het algemeen belang voor de kinderen van de klas en het  

  doorgang laten vinden van de school als organisatie; 

- in de Algemene informatie AVG. lid Verwerking Persoonsgegevens, staan 10 uitzonderingen AVG  

  vermeld, hiervan zijn uitzonderingen 3,4, 7 en 9 van toepassing. 


