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Betreft: kennisgeving vanuit BasisBuren n.a.v. veranderende richtlijnen RIVM 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Zoals u wellicht ook afgelopen vrijdag bij de persconferentie heeft gehoord, zijn de richtlijnen voor 

kinderen in het basisonderwijs aangepast. 

Zoals al de gehele corona periode volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Zie ook RIVM-kinderen. 

 

Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt: 

 

 Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), 

of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de 

basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind een 

nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts 

heeft of benauwd is.  Dan moet hij of zij thuisblijven. 

 Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid 

of (meer dan incidenteel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over 

zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem 

dan contact op met de huisarts. 

 Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 

 Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden 

thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest. 

 Wanneer u terug bent gekomen uit een ’rood of oranje` land wordt geadviseerd om 10 dagen 

in quarantaine te gaan. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Zij mogen gewoon naar 

school en aan sportactiviteiten deelnemen. 

 Mocht een gezinslid positief testen op corona, dan moet ook het kind jonger dan 12 jaar 

thuisblijven. Ook dit zijn 10 dagen in thuisquarantaine. 

  

De informatie in deze brief is geldend totdat er vanuit het kabinet andere berichtgeving volgt. 

Uiteraard wordt u door ons dan op de hoogte gesteld. 

 

We gaan er vanuit met deze brief u goed te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben, 

dan kunt u terecht bij de directie van de school. 

 

Pas goed op u zelf en elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, . 

 
Krista van Vreeswijk 

directeur-bestuurder 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

