
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Afgelopen vrijdag is er, zoals u ongetwijfeld weet, een persconferentie geweest waarbij 
aangepaste richtlijnen voor kinderen onder de 13 jaar zijn afgekondigd. Inmiddels hebben wij 
van een aantal ouders al vragen gehad of wij deze regels ook als dusdanig hanteren op 
onze school. De afgelopen maanden hebben wij telkens de richtlijnen van het RIVM gevolgd 
en dat doen we in deze ook. Hieronder leest u de richtlijnen die vanaf vandaag gelden. 
 
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt: 
- Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of 
keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de 
basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een 
nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts 
heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. 
- Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, 
benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de 
klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij 
ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. 
- Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 
- Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het 
huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest. 
 
Als uw kind last heeft van verkoudheidsklachten, hier valt hoesten dus niet onder, dan mag 
uw kind gewoon naar school komen. 
 
We willen u vragen om thuis nogmaals de hygiënemaatregelen met uw kind te bespreken: 
- Regelmatig handen wassen. 
- Niezen in de elleboog. 
- Papieren zakdoekjes gebruiken om de neus te snuiten. 
 
Het houden van gepaste afstand tot de leerkrachten is bij verkoudsheidsklachten, zover 
mogelijk, ook van belang. Dit omdat leerkrachten bij verkoudheidsklachten niet mogen 
werken tot er een test heeft plaatsgevonden. 
 
Ouderportaal controleren 
Op het moment dat een leerkracht niet mag werken zullen wij, indien er geen vervanging 
voor handen is, communiceren via het Ouderportaal. Het kan gebeuren dat u pas in de 
ochtend bericht ontvangt en dan is het vervelend als u en uw kind dit bericht hebben gemist. 
We verzoeken u om structureel ‘s ochtends het Ouderportaal te controleren. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Gerbert Boor en Mariët Korteweg 


