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Corona Nieuwsbrief voor ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs  
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Binnenkort gaat het schooljaar weer van start. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar gelden voor het 

voortgezet onderwijs de volgende landelijke coronaregels. Zie ook de bijlage. In deze nieuwsbrief leest u 

meer over de volgende onderwerpen:  

  1. Testen voor het nieuwe schooljaar begint, ook na vaccinatie 

2. Eerste prik nu zonder afspraak in Hilversum 

3. Twijfels of vragen over de coronavaccinatie?  

4. Handige Corona apps  

5. Vragen of meer informatie?  

 

1. Testen voor het nieuwe schooljaar begint, ook na vaccinatie  

Het landelijk advies is dat scholieren, studenten en onderwijspersoneel zich laten testen op het 

coronavirus voor de start van het nieuwe schooljaar. Dit geldt ook voor (volledig) gevaccineerden.  

Testmogelijkheden: 

-  Gebruik een (gratis) zelftest: Alle gezinnen in Nederland krijgen uiterlijk 1 september een                

 brief van de overheid met een unieke code om per gezin 2 gratis zelftesten te bestellen.  

-  Lees hier in welke situaties u wel of geen corona zelftest gebruikt.    

Maak bij klachten een afspraak voor een gratis test op één van onze GGD-testlocaties.   

 
 

2. Eerste prik nu zonder afspraak in Hilversum 

Iedereen van 12 jaar en ouder die nog geen vaccinatie-afspraak  

heeft gemaakt, kan nu ook zonder afspraak de eerste prik halen  

bij de vaccinatielocatie in Hilversum.  

Locatie   Vaccinatielocatie in Hilversum, Verlengde Zuiderloswal 16 

Vaccin   mRNA (Pfizer of Moderna) 

Openingstijden  In augustus dagelijks van 8.30 tot 16.30. Openingstijden vanaf september.  

Let op: Neem een mondkapje en geldig ID-bewijs mee.  

Leerlingen jonger dan 16 jaar beslissen samen met hun ouders over coronavaccinatie.                                                                                                         

 

3. Twijfels of vragen over de coronavaccinatie?  

Sinds 2 juli kunnen jongeren van 12 t/m 17 jaar zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Heeft u 

twijfels of vragen over de coronavaccinatie? Kijk dan eens op  

-  Corona Vaccinatie Keuzehulp (coronavaccinatie-keuzehulp.nl)  

-  Vaccinatie van jongeren van 12 tot en met 17 jaar |Rijksoverheid.nl  

U kunt ook callcenter van GGD Gooi en Vechtstreek bellen:  (035) 692 64 00 (dagelijks 08.00–17.00 uur). 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/08/13/coronavirus-overzicht-start-schooljaar-primair-en-voortgezet-onderwijs
https://www.zelftestenbestellen.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/testen-op-corona/
https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/prikzonderafspraak/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/kinderen-en-jongeren
https://coronavaccinatie-keuzehulp.nl/startpagina
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/kinderen-en-jongeren
http://www.ggdgv.nl/prikzonderafspraak
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4. Handige Corona apps 

- De GGD Contact-app helpt bij het contactonderzoek van de GGD. Als uit een test blijkt dat je besmet 

bent met het coronavirus kun je mensen met wie je contact hebt gehad zo snel mogelijk 

waarschuwen dat zij ook besmet kunnen zijn.  

- Met de coronacheck-app bewijs je dat je gevaccineerd bent, negatief op corona getest bent of 

recent al een corona-infectie gehad hebt (herstelbewijs alleen mogelijk als test bij de GGD heeft 

plaatsgevonden). Je kunt de CoronaCheck-app gebruiken voor toegang tot bepaalde locaties. En om 

internationaal te reizen.  

- De CoronaMelder-app waarschuwt je nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo 

kun je voorkomen dat je mensen in je omgeving besmet.  
 

5. Vragen of meer informatie?  

Kijk op ggdgv.nl/coronavirus  of neem contact op met het callcenter van GGD Gooi en Vechtstreek 

(035) 692 64 00 (dagelijks 08.00–17.00 uur) of het landelijk informatienummer 0800-1351 (dagelijks 

08.00-20.00 uur) 

Met vriendelijke groet, 

Het corona scholenteam van GGD Gooi en Vechtststreek 

 

https://ggdcontact.nl/
https://coronacheck.nl/nl/
https://www.coronamelder.nl/nl/
http://www.ggdgv.nl/coronavirus

