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Aan alle ouders en verzorgers van de scholen van BasisBuren 

 

Kenmerk: UIT20210117/KvV - kennisgeving omtrent coronavirus 

 

Maurik, 17 januari 2021 

 

Betreft: kennisgeving in verband met langere sluiting scholen en nieuw testbeleid kinderen t/m 12 

jaar. 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Op NU.nl wordt het volgende gemeld: Basisscholen en kinderopvangcentra blijven zeker tot 8 

februari gesloten, meldt het kabinet zondag. Daarmee nemen de bewindslieden definitief het advies 

over van het Outbreak Management Team (OMT). 

Eerder konden wij hopen om op 25 januari weer de deuren te mogen openen, helaas hopen we dat dit 

nu kan op maandag 8 februari. 

Dit betekent dat het onderwijs op dezelfde manier plaatsvindt als nu. Wij verzorgen thuisonderwijs en 

bieden noodopvang. Mocht hierin iets veranderen, dan hoort u dit van de directie van de school. 

 

Opvang 

Werkt u in een cruciaal beroep en maken uw kind(eren) noodgedwongen gebruik van de opvang, dan 

kunt u de opvangdagen vanaf nu doorgeven aan de directie van de school. Ik vertrouw erop dat u echt 

al alle andere mogelijkheden van opvang heeft bekeken. De noodopvang zit echt behoorlijk vol en 

voor uitbreiding hebben wij geen mogelijkheden omdat de leerkrachten zich bezig houden met 

afstandsonderwijs. 

 

Ik breng u ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die wij hebben ontvangen vanuit de GGD. 

 

Testbeleid kinderen tot en met 12 jaar 

Op advies van het OMT is het testbeleid bij kinderen tot en met 12 jaar gelijkgetrokken met dat voor 

kinderen boven de 12 jaar. De reden hiervoor is om beter inzicht te krijgen in de verspreiding onder 

jonge kinderen en het voorkomen van de zogenaamde Britse variant. 

Het beleid is nu dat ouders worden verzocht kinderen tot en met 12 jaar met klachten passend bij 

COVID-19 te laten testen. Kinderen die worden getest blijven thuis tot de uitslag bekend is. Er wordt 

dringend geadviseerd kinderen uit de genoemde leeftijdscategorie te testen als er behalve een 

neusverkoudheid (snotneus) ook andere klachten zijn, zoals hoesten, koorts of benauwdheid. 

Dit dringende advies geldt ook wanneer er een indicatie is om het kind te testen in het kader van 

bron- en contactonderzoek. 

Voor advies en het maken van een testafspraak kunnen ouders bellen met de GGD: 088-1447126 

 

Wanneer wel of niet naar school, kinderopvang of buitenschoolse opvang 

Kinderen blijven zoveel mogelijk thuis, behalve als zij in aanmerking komen voor de noodopvang of 

vallen onder een andere uitzondering. Kinderen met alleen neusverkoudheidsklachten mogen zo 

nodig naar de noodopvang, maar moeten thuisblijven: 

• Bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid 

of 

• Als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. 

 

Kinderdagverblijven en scholen mogen kinderen met milde klachten niet weigeren. 
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Thuisblijfadvies voor huisgenoten 

Dit blijft ongewijzigd: 

• Huisgenoten van kinderen van 0 jaar tot en met groep 2 (6 jaar) hoeven niet thuis te blijven als 

het kind koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Zij blijven wel thuis als een kind met koorts 

en/of benauwdheid in contact is geweest met een COVID-19 positief persoon. 

• Huisgenoten van kinderen vanaf groep 3 met koorts en/of benauwdheid moeten wel 

thuisblijven. 

 

Welzijn kind 

Mocht u zich in een situatie bevinden waarin u zich zorgen maakt over het welzijn van uw kind(eren) 

neem dan zelf zo spoedig mogelijk contact met de directeur van de school op. Samen wordt dan 

gekeken naar mogelijke oplossingen. 

 

Ik ga er vanuit met deze brief u goed te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben, dan 

kunt u terecht bij de directie. 

 

Pas goed op u zelf en elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, . 

 
Krista van Vreeswijk 

directeur-bestuurder 


