
 

VEEL GESTELDE CORONA VRAGEN RONDOM WEL/NIET NAAR SCHOOL. 

op dit moment, 27-08-2020, is onderstaande van toepassing 

 

 

WANNEER BLIJFT MIJN KIND THUIS  BIJ WELKE KLACHTEN 

Uw kind uit  groep 1 en 2 gaat bij een neusverkoudheid gewoon naar school, behalve: 

• wanneer uw kind ook koorts heeft  

• of wanneer uw kind contact heeft gehad met iemand die met COVID is besmet 

• of er een volwassene is in uw gezin die klachten heeft die kunnen wijzen op een 

besmetting van het COVID virus. 

 

Kinderen vanaf groep 3 blijven thuis: 

• Bij klachten die passen bij het COVID virus, samen met verhoging of koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak 

• Wanneer er een volwassen gezinslid is  met klachten passend bij het COVID virus ( ook 

koorts en/of benauwdheid) 

 

Wanneer uw kind ieder jaar chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, mag het 

gewoon naar school. 

Wanneer iemand in uw huishouden koorts heeft boven de 38 graden en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft uw kind ook thuis, ongeacht in welke groep hij/zij zit. Uw 

kind gaat weer naar school wanneer iedereen in uw huishouden 24 uur geen klachten meer 

heeft gehad. 

Bij koorts en/of benauwdheid in uw huishouden blijft iedereen thuis. 

Wanneer er in uw huishouden iemand is besmet met Covid en dus een positieve uitslag op de 

test heeft ontvangen, of wanneer uw kind in contact is geweest met iemand die is besmet met 

het Covid virus,  blijft uw kind minimaal 7 dagen thuis. Pas wanneer iedereen 24 uur klachtenvrij 

is, kan uw kind weer naar school. 

 

 

 

 

 



 

WANNEER WORDT ER GETEST 

Testen is nodig wanneer: 

• er contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus 

• wanneer uw kind deel uitmaakt van een uitbraak 

• wanneer uw kind  klachten heeft die passen bij het coronavirus 

 

Hoe gaat het aanvragen voor een test voor mijn kind in zijn werk. 

• Kinderen 0 t/m 11 jaar: 

U belt als ouder/verzorger met 0800-1202 voor een afspraak. Als uw kind DigiD heeft 

kunt u ook online een afspraak maken voor een coronatest. Maar voor kinderen van 0 

tot en met 6 jaar is het beter om telefonisch een afspraak te maken 

• Kinderen 12 t/m 17 jaar: 

U belt als ouder/verzorger met 0800-1202. Let op! U maakt als ouder de afspraak. Maar 

uw kind moet ook aan de telefoon komen om toestemming te geven voor de afspraak. 

Als uw kind DigiD heeft kunt u ook online een afspraak maken voor een coronatest. 

Geen klachten? Geen coronatest 

Een afspraak maken voor een coronatest kan alleen wanneer uw kind op dit moment 
klachten heeft die kunnen passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft het 
afnemen van een test geen zin. 
 

WAT INDIEN EEN TEST POSITIEF IS. 

Testen van kinderen geven vrijwel niet een besmetting aan. Mocht uw kind wel een positieve 

uitslag krijgen na een test, dus uw kind is besmet, dan meldt u dit direct aan de directeur van de 

school. De directeur neemt contact op met de GGD en volgt de adviezen van de GGD op.  

Wanneer uw kind positief is getest op Corona, blijft het minimaal 7 dagen thuis. Uw kind mag 

weer naar school nadat er 24 uur geen Corona gerelateerde klachten meer zijn geweest. 

Wanneer er iemand in uw huishouden positief is getest op Corona blijft uw kind ook thuis. Uw 

kind gaat weer naar school nadat de besmette persoon en anderen in uw huishouden 24 uur 

klachtenvrij zijn geweest. 

 

MIJN KIND ZIT IN EEN GROEP WAAR EEN BESMET KIND IN ZIT. 

Wanneer er in 1 groep 3 of meer kinderen zijn met Corona gerelateerde klachten neemt de 

directeur van de school contact op met de GGD. De richtlijnen die de GGD geeft worden gevolgd. 

Wanneer dit gevolgen heeft voor de andere kinderen in de groep zal de directeur dit zo spoedig 

mogelijk met u communiceren. 

http://www.coronatest.nl/


 

Wanneer er in de groep een kind een positieve testuitslag heeft gekregen volgt de school de 

adviezen op van de GGD.  Natuurlijk wordt zo spoedig mogelijk met u gecommuniceerd wat de 

gevolgen zijn voor de groep. 

 

EN WAT TE DOEN  WANNEER DE LEERKRACHT IS BESMET.. 

Wanneer de leerkracht van uw kind is besmet met het COVID virus volgen we de dan geldende 

richtlijnen van de GGD. U wordt daar zo spoedig mogelijk na de uitslag van de positieve test over 

geïnformeerd. 

 

 

In alle gevallen volgen we de adviezen van de RIVM, het Protocol Onderwijs en de GGD op. 

Als Nije Gaast gaan we zelf, voor ieders veiligheid, voor de scholen geen besluiten nemen  

die niet passend zijn bij deze adviezen. 

 

 

 


