
Corona: wanneer houdt u uw zoon/dochter thuis? 
De laatste weken groeit het aantal telefoontjes waarin we om advies gevraagd worden of een 

leerling naar school mag. Leerkrachten hebben ook regelmatig contact met ouders als hun 

zoon/dochter met klachten toch op school verschijnt. Ouders worden in die gevallen gevraagd de 

leerling weer op te halen.  

Het zijn lastige tijden, de corona crisis duurt veel te lang en bezorgt iedereen ongewoon veel 

overlast. De laatste weken zien we dat het aantal test aanvragen oploopt en de besmettingen 

toenemen. De eerste gevallen doen zich ook in het directe netwerk onder ouders en leerkrachten bij 

de scholen voor.  

We moeten alert zijn en ons houden aan de RIVM-richtlijnen. De beslisboom die is opgesteld door 

AJN Jeugdartsen, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOINK) én goedgekeurd door 

het RIVM, is voor de Zilveren Maan daarbij leidend en geldt voor alle groepen.  

Wij vragen u deze goed te bekijken. De meest gestelde vraag afgelopen weken was betrof de vraag of 

een leerling zonder klachten thuis moest blijven als er iemand binnen het huishouden is die wel 

klachten heeft. 

Wat zijn dan de klachten precies?  
Uitgangspunt is dat neusverkoudheid, eventueel niezen, kuchen of keelpijn klachten zijn. Ook 

bijkomende verhoging (37,5 – 37,9 graden Celcius) en/of benauwdheid of plotseling smaak- of 

reukverlies zijn een signaal en vallen onder klachten.  

Optie 1: Iemand in uw huishouden ouder dan 12 jaar heeft Corona, of contact gehad 

met een Corona patiënt. 
Duidelijk is dat als je weet dat er de afgelopen 10 dagen (nauw) contact is geweest met iemand die 

(achteraf) corona blijkt te hebben, zeker als het een gezinslid betreft, je uiterst alert moet zijn en je 

tien dagen in quarantaine moet. Het hele huishouden moet in quarantaine als iemand in het 

huidhouden Covid 19 heeft. Ook uw kind want conform de richtlijnen blijft uw kind thuis totdat 

hij/zij 10 dagen geen (nauw) contact heeft gehad met iemand binnen, of buiten het huishouden die 

corona heeft.  Nauw contact is in dit verband in één ruimte zitten met een besmet persoon, waarbij 

de 1,5 meter afstand regel niet 100% nageleefd kan worden.  

De tijd die een leerling thuis moet blijven kan dus erg lang zijn als de Coranaperiode langer dan 10 

dagen duurt en meerdere leden van het huishouden opeenvolgend ziek van elkaar worden. De 

quarantaineperiode voor het huishouden gaat bij elke positieve test weer opnieuw 10 dagen in. Als 

het hele huishouden klachtenvrij is en uw kind ook minimaal 24 uur geen benauwdheid, koorts heeft 

of hoest. Statistisch gezien krijgen kinderen milde klachten en veel minder vaak Corona. Maar het is 

niet uitgesloten. Dus heeft uw kind (nog) verkoudheidsklachten dan moet het getest worden op 

corona, hij/zij heeft immers een lange tijd aan het corona virus blootgesteld gestaan. 

Lees meer over de verplichte quarantaineduur bij uiteenlopende situaties op de site van RIVM. 

Wij realiseren ons dat het testtraject nu met de lange wachttijden bij de GGD een drama is, want het 

kan zo een week duren. We hopen dat de sneltesten spoedig massaal beschikbaar zijn. Ondertussen  

zullen we in het belang van de gezondheid van ons allemaal deze lijn moeten volgen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona


Optie 2 Corona in de klas 
Er is een leerling positief getest in de klas. De leerkracht informeert alle ouders van de groep en 

vraagt iedereen de leerlingen goed in de gaten te houden de komende 14 dagen. De ouders van de 

positief geteste leerling hebben de verantwoordelijkheid iedereen te contacten waarmee de met 

Covid besmette gezinsleden nauw contact hebben gehad.  

Alle klasgenoten blijven gewoon naar school gaan. Als ze klachten krijgen moeten ze getest worden. 

Bij een positieve testuitslag volgt u de instructies van de GGD op.  
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