Thuisblijf regels kinderen basisonderwijs i.v.m. COVID-19
Corona blijft en is nog volop in de lucht.
Uit vragen van ouders is ons gebleken dat we nog een keer zo kort en krachtig mogelijk de
regels/protocollen op rij te zetten.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Voor leerlingen in de kleuterklas geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school
mogen, behalve:
•
•
•

- als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
- als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
- als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van

•

benauwdheid heeft.
- Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
Voor leerlingen vanaf klas 1 geldt dat zij thuisblijven:

•

•
•

- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk
of smaak).
- als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
- als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat
de leerling naar huis. Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden
eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan
ook niet naar de BSO.

Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
Als een leerling ziek wordt, moet het direct door een ouder/verzorger opgehaald.
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft.
Als iemand in het huishouden van een leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft,
blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de
leerling weer naar school en de opvang.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft,
moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste
contact met die persoon, thuisblijven.
Voor volledige protocol basisonderwijs:
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/

