
Hank, 25 oktober 2020.  

 

Beste ouders, 

De herfstvakantie is weer voorbij, morgen gaan we weer naar school. 
Ook in onze directe omgeving horen weer steeds meer over besmettingen met 

COVID-19. 
Steeds opnieuw ontvangen wij ná een vakantieperiode aangepaste, richtlijnen 

vanuit het RIVM. 
De meeste belangrijke richtlijnen voor het basisonderwijs, die betrekkingen 

hebben op het wel of niet naar school kunnen van leerlingen, hebben wij 
hieronder voor u nog even op een rijtje gezet. 

 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs 

toe. Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten 

(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende 

hooikoortsklachten naar school.  

Thuisblijven is wel nodig als kinderen: 

 • een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten 

ontwikkelen  

• deel uitmaken van een uitbraakonderzoek  

• ernstig ziek zijn 

 * Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool 

hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. Verder geldt voor 

leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:  

• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 

gerelateerde klachten;  

• als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-

19;  

• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last 

van benauwdheid heeft. Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, 

benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de 

klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de 

huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen 

uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-

19/kinderen 

 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 

dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de 

opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie 

voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels  



• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich 

moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een 

positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die 

persoon, thuisblijven.  

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van 

fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school 

en de behandelend arts).  

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden 

vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg 

met de school en de behandelend arts.  

• Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19 en 

RIVM Handreiking contact- en uitbraakonderzoek bij kinderen. 

 

Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd naar school bellen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team bs de Bolderik. 

 

 


