CORONA NIEUWSBRIEF VOOR KINDEROPVANG,
BASISSCHOLEN & SCHOOLBESTUREN
DATUM 1 december 2020
Algemeen
Deze nieuwsbrief is voor de kinderopvang, basisscholen en schoolbesturen en gaat over het
aangepaste test- en thuisblijfadvies voor kinderen tot en met groep 8 die
verkoudheidsklachten hebben.

1. Aangepast test- en thuisblijfadvies voor kinderen van 0 tot en met 6
jaar en hun huisgenoten
Kinderen van 0 tot en met 6 jaar (t/m groep 2) met verkoudheidsklachten en ook koorts
en/of benauwdheid hoeven niet dringend getest te worden. Het kind moet thuisblijven tot
het 24 uur koortsvrij is.
Het thuisblijfadvies voor de huisgenoten is aangepast. Vanaf nu geldt dat huisgenoten van
deze kinderen niet meer thuis hoeven te blijven als het kind naast verkoudheidsklachten
koorts en/of benauwdheid ontwikkelt.
Een kind in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar met verkoudheidsklachten, koorts en/of
benauwdheid moet wel thuis blijven als het ernstig ziek is of deel uitmaakt van een bron- en
contactonderzoek. Dan geldt een dringend testadvies en blijven huisgenoten in afwachting
van de uitslag thuis. Een kind dat ernstig ziek is, moet altijd naar zijn/haar huisarts gaan voor
nader onderzoek. Ook als de huisgenoten zelf klachten hebben, blijven zij natuurlijk thuis en
laten zich testen.

2. Test- en thuisblijfadvies voor huisgenoten van kinderen op de
basisschool vanaf groep 3 (7 tot en met 12 jaar)
Voor de huisgenoten van kinderen op de basisschool vanaf groep 3 (7 tot en met 12 jaar)
blijft gelden dat zij thuisblijven als het kind naast milde klachten ook koorts en/of
benauwdheid ontwikkelt. Zij blijven thuis tot de testuitslag van het kind bekend (negatief) is.

3. Stroomschema
Via deze link treft u een handig stroomschema voor leerkrachten en ouders:
COVID-19 Stroomschema kinderen met verkoudheidsklachten.pdf (rivm.nl)
NB In het schema wordt de afkorting PBM gebruikt. Deze afkorting staat voor persoonlijke
beschermingsmiddelen.

4. Nalezen?
Op onze vernieuwde pagina Scholen en corona staat algemene informatie voor scholen,
leerlingen en ouders bijvoorbeeld over wat te doen als er een besmetting op school is. Op
deze pagina zijn ook de links opgenomen naar voorbeeldbrieven voor ouders en
leerkrachten.

