
Van de directie  
Verlenging 

Tijdens de persconferentie van premier Rutte is aangekondigd dat de basisscholen 

voorlopig nog gesloten blijven. De sluiting duurt in elk geval nog tot 8 februari, maar 

mogelijk nog langer.  

Voorlopig volgt nog een periode van thuisonderwijs en noodopvang. In sommige geval-

len betekent dit dat er een stevig beroep wordt gedaan op u als ouder/verzorger om 

uw kind daarbij te ondersteunen. Dank hiervoor!   

Online wordt er goed en enthousiast gewerkt met de leerlingen. We hebben onze leer-

lingen goed in beeld.  

Testbeleid  

Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool gaan, is het 
testbeleid vanaf 5 januari gelijkgetrokken met dat voor kinderen in het voortgezet on-
derwijs. De reden hiervoor is om beter zicht te krijgen op de verspreiding van SARS-CoV
-2 en het voorkomen van de nieuwe zogenaamde Britse variant bij jonge kinderen.  

Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend 
bij COVID-19 te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van 
het virus.  

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.                                                       

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:  

 De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake 
is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,  

 Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  

  Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  

 Klik voor meer informatie op de onderstaande link.                                                                           
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  

Vooralsnog zijn de regels voor het toelaten van verkouden kinderen ongewijzigd.  

Er is onduidelijkheid ontstaan over de noodopvang en het wel of niet toelaten van ver-
kouden kinderen. We hebben hierover voor de zekerheid navraag gedaan bij het minis-
terie van SZW. AJN Jeugdartsen Nederland heeft dezelfde vraag aan het RIVM gesteld. 
Beide partijen bevestigen dat kinderen die in contact zijn met iemand die positief ge-
test is (ook klasgenoten, leerkracht, leidster KDV) moeten thuisblijven bij verkoudheids-
klachten  
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