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Scholen en kinderopvang

Nieuwsflits
Wat is er nieuw?

Regels voor neusverkouden kinderen van 0 tot 4 jaar en in het primair onderwijs
Vanaf 8 februari gelden nieuwe regels voor kinderen met neusverkoudheid. Ze zijn verwerkt in de nieuwste beslisboom
voor thuisblijven voor kinderen van 0 t/m groep 8. Dit zijn de grote lijnen:

Voor kinderen van 0-4 jaar geldt:
•

Een kind mag, net als voorheen, naar de opvang blijven gaan met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts.

•

Een kind moet wel thuisblijven als het kind behalve verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheid heeft.
De gezinsleden moeten dan ook thuisblijven.

•

Een kind met klachten zoals benauwdheid en/of koorts dat niet getest is mag pas weer naar de opvang als het
24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van persisterende
milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school en de huisgenoten
uit quarantaine.

De bovenstaande regels zijn milder dan de regels voor oudere kinderen en volwassenen. Jonge kinderen zijn vaak en
bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf
weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden, worden deze jonge kinderen echter vaak
en bij herhaling geweerd van de opvang. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen.

Voor kinderen van 4-12 jaar (t/m groep 8) geldt:
•

Het beleid voor deze groep kinderen is aangepast. Voor alle kinderen in het primair onderwijs geldt vanaf nu
dat ze thuisblijven en getest worden bij klachten passend bij COVID-19, dus ook bij verkoudheidsklachten
(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).

•

Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekend zijn met chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts
zonder koorts en benauwdheid.

•

Huisgenoten moeten thuisblijven indien het kind, behalve verkoudheidsklachten, ook koorts en/of benauwdheid
heeft.

•

Een kind met klachten zoals neusverkoudheid en/of koorts dat niet getest is mag pas weer naar school als het
24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van persisterende
milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school en de huisgenoten
uit quarantaine.

Beslisboom thuisblijven voor kinderen in het voortgezet onderwijs en MBO
Voor deze groep gelden dezelfde regels als voor volwassenen. Alle regels zijn samengevat in de beslisboom 12+,
die je onder leerlingen kunt verspreiden.

Testmomenten bij kinderen die ‘nauw contact’ zijn op de kinderopvang en
in het primair onderwijs
In ons stappenplan met begeleidende brief d.d. 5 februari 2021 staat dat het advies is om kinderen die nauw contact
zijn tweemaal te testen: bij aanvang van de quarantaine en op dag 5. Dit advies is inmiddels genuanceerd, omdat
(herhaald) testen bij jonge kinderen belastend kan zijn. De test op dag 5 wordt nog steeds geadviseerd, maar de test
direct bij start van de quarantaine gebeurt alleen als de ouders dit graag willen. Wij hebben ons stappenplan voor de
kinderopvang en het primair onderwijs hierop aangepast. Zie bijlage.

Standaardbrieven
Het RIVM heeft nieuwe standaardbrieven voor contacten op:
De kinderopvang
•

Kind nauw contact

•

Kind overig contact

•

Algemeen bericht

Het primair onderwijs
•

Kind nauw contact

•

Kind overig contact

•

Algemeen bericht

Je kunt deze brief bij een besmetting versturen naar de kinderen en hun ouders. Vermeld daarbij de dag waarop het
laatste contactmoment was.
Voor het voortgezet onderwijs, het MBO en medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang kun je de
standaardbrieven voor volwassenen gebruiken:
•

Nauw contact

•

Overig contact

Alle linkjes zijn verwerkt in de stappenplannen BCO voor kinderopvang/po en voor vo/mbo.

Veelgestelde vragen
Een kind moet naar huis vanwege een ouder met COVID-19.
Heeft dit gevolgen voor de medeleerlingen en medewerkers?
Nee, dit heeft geen gevolgen. Het kind is nu een contact van iemand met COVID-19, maar is zelf niet positief getest.
Het kind moet uit voorzorg naar huis. Wanneer het dan in de komende dagen toch COVID-19 krijgt van de ouder,
is het kind in de besmettelijke periode niet meer op de kinderopvang of school geweest.

Een kind moet in thuisquarantaine vanwege een groepsgenoot met COVID-19.
Mogen de ouders nu naar hun werk?
Ja, alleen het kind zit in thuisquarantaine. Ouders, broers en zussen mogen wel het huis uit. Want zij zijn geen
contact van degene met COVID-19 in de groep van het kind. Het kind krijgt het advies om te testen op dag 5 van de
quarantaine en als het klachten krijgt. Als een van deze testen positief is, moeten de gezinsleden daarna uiteraard wel
thuis blijven.

Geeft de GGD een bewijs van een negatieve testuitslag?
Negatieve uitslagen komen bij de geteste persoon via coronatest.nl of via het landelijke callcenter. GGD Hollands
Noorden ontvangt negatieve testuitslagen niet. Wij geven ook geen verklaringen van testuitslagen op papier. Dit is
landelijk beleid. De digitale uitslagen op coronatest.nl zijn niet printbaar. Er staan ook geen persoonsgegevens bij deze
testuitslag, waardoor een foto van het beeldscherm weinig meerwaarde heeft. Het communiceren van een testuitslag
met de kinderopvang, school of werkgever zal in goed vertrouwen plaats moeten vinden.

Welke medewerkers krijgen voorrang in de teststraat van de GGD?
Medewerkers in het onderwijs én de kinderopvang krijgen nu voorrang in onze teststraat. De testuitslag is vrijwel altijd
nog dezelfde dag bekend. Hier vind je meer info voor onderwijspersoneel en medewerkers kinderopvang.

