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De Meern, 6 februari 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteren hebben wij u geïnformeerd over de protocollen en richtlijnen die vanaf aanstaande 

maandag 8 februari van kracht zijn om de basisscholen weer veilig te openen. Gisteravond laat is 

bekend geworden dat het OMT het test-en thuisblijfadvies voor kinderen van 0-12 jaar (t/m groep 8) 

heeft aangepast. Hierbij brengen wij u op de hoogte van deze wijziging. 

 

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij 

COVID-19 passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten 

(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden. 

 

Voor alle kinderen die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari 

aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen en volwassenen. 

 

Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar 

school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn 

kinderen die: 

 Af en toe hoesten; 

 Bekende chronische luchtwegklachten hebben; 

 Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.  

Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij de 

klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan. Indien dit het geval is willen 

wij u vragen hier de leerkracht via de e-mail van op de hoogte te brengen. 

 

In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis: 

 Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is  

 Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook 

koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een 

negatieve testuitslag heeft. 

 Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.  

 

Wanneer kan een kind getest worden? 

Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. 

Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs) hebben een dringend testadvies bij verkoudheidsklachten. 

Kinderen met verkoudheidsklachten die getest zijn en een negatieve testuitslag kunnen voorleggen 

aan de school mogen weer naar school toe. 

 

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is 

(met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). 

Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar school.  

De inmiddels welbekende beslisboom waarmee in kaart wordt gebracht of een kind naar school toe 

mag wordt nog aangepast aan dit beleid. Zodra deze gepubliceerd wordt zullen we deze met u delen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Het Veldhuis 


