Praktische informatie voor ouders over corona op de basisschool
Op De Bron volgen wij de GGD richtlijnen en laten wij ons als school tevens adviseren door de
GGD. Ook hebben wij veel contact met het bestuur van De Groeiling over te nemen maatregelen.
Als uw kind klachten heeft die bij corona passen, kan uw kind niet naar school.
Als uw kind getest is en geen corona heeft, kan uw kind weer naar school.
Ook als uw kind 7 dagen thuis is geweest met milde klachten of
wanneer uw kind 24 uur klachtenvrij is, kan uw kind weer naar school.
Omdat elke situatie maatwerk is, overleggen we altijd met de GGD als we een positieve melding
krijgen.
Als een leerling in de groep van uw kind of als de leerkracht van de groep positief is getest,
informeren wij u. Op advies van GGD en ons schoolbestuur nemen wij maatregelen. Bijvoorbeeld
door een groep een aantal dagen online onderwijs te geven, omdat zij in quarantaine moeten. Zij
kunnen niet naar school, omdat zij in nauw contact geweest zijn met de positief geteste leerling
of leerkracht.
De school verstrekt geen gegevens voor bron- en contactonderzoek aan de GGD, tenzij de ouders
toestemming hebben gegeven. Wij berichten ouders en geven u een dossiernummer om zelf met
de GGD te kunnen afstemmen.
Wij informeren ouders niet over negatieve uitslagen van testen van kinderen of leerkrachten.
Wanneer kunt u uw kind laten testen?
• Uw kind heeft klachten en kan niet naar school. Klachten kunnen zijn:
o loopneus, neusverkoudheid, snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit);
o niezen, kuchen of hoesten (meer dan “normaal”);
o keelpijn;
o plotseling verlies van reuk of smaak;
o benauwdheid;
o koorts (38,0 graden of hoger).
o Het gaat niet om al langer bekende klachten die horen bij hooikoorts of astma van
uw kind.
•

Uw kind is in nauw contact geweest met iemand die positief is getest op corona,
bijvoorbeeld een leerling uit de groep of een leerkracht.

Waarom is testen belangrijk?
• Leerlingen kunnen medeleerlingen, de leerkracht en/of huisgenoten besmetten; ook
al hebben kinderen zelf nauwelijks klachten, zij kunnen anderen besmetten- die wel
ziek kunnen worden;
• Leerlingen zijn nauw in contact met elkaar en met de leerkracht. Wij proberen het
aantal contacten te beperken door te werken in een groepsbubbel;
• Bij een positieve testuitslag van uw kind kunnen we als school direct actie ondernemen
en een mogelijke verspreiding voorkomen;
• Bij een negatieve testuitslag kan uw kind weer naar school.

Wat verwachten we van u?
• uw kind thuis te houden met (milde) klachten
• uw kind thuis te houden bij koorts en/of benauwdheidsklachten van een huisgenoot of
als een huisgenoot positief getest is op corona;
• uw kind hoeft niet thuis te blijven als een huisgenoot in afwachting is van een testuitslag
(tenzij de huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft);
• ons te informeren als er in uw gezin of huishouden corona is vastgesteld.
Wat adviseren wij u dringend?
• Uw kind te laten testen bij milde klachten.
• Uw kind te laten testen op de vijfde dag van de quarantaine periode.
Het blijft uw eigen afweging of u besluit uw kind te laten testen. Iedere ouder maakt daarbij zijn
eigen keuze. Elke keuze wordt door ons als school gerespecteerd.

Hoe kunt u een test afspraak voor uw kind maken?
• Als uw kind geen klachten heeft, maar in quarantaine zit, kan u op de vijfde dag (datum
krijgt u van de school) een afspraak maken.
• Maak telefonisch een afspraak via 0800-1202 als uw kind zelf klachten heeft of via
0800-2035 als uw kind in contact is geweest met iemand die positief getest is. Er wordt
dan meer tijd ingepland voor uw kind.
• Overweeg om een DigiD aan te vragen voor uw kind. U kunt dan sneller online een
afspraak maken en zelf het tijdsstip kiezen. U kunt dan ook sneller de uitslag inzien. Het
aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 3 dagen. Vraag het daarom op tijd aan.
Hoe werkt een test voor kinderen?
Vanaf 26 maart 2021 is de testprocedure voor kinderen jonger dan 12 jaar aangepast:
• Bij de test gaat het wattenstaafje bij kinderen maar 1-2 centimeter in de neus en niet meer
zo diep. De afname in de keel blijft het zelfde als bij volwassenen.
Meer informatie kunt u lezen op:
Kind testen op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
En zien in dit filmpje van het Jeugdjournaal:
Zo gaat het bij de corona-teststraat voor kinderen | NOS Jeugdjournaal
Het testen van kinderen uitgelegd door de GGD:
Het testen van jonge kinderen: hoe gaat dat in zijn werk?
Het testen uitgelegd aan kinderen in de vorm van een animatie:
Video testen bij kinderen

