
Its purpose is to
entertain. You read

to enjoy.

It uses narrative
elements such as
theme, conflict,

characters, setting,

and resolution.

It uses text features
like the table of

contents, glossary,

index, labels, charts,

photos, and graphs.

Its purpose is to give
information. You read

to learn.

It gives readers a
theme, message,

moral, or lesson.

It gives readers
information or

directions on how
to do something.

Uw kind heeft klachten
zoals koorts, benauwdheid,
vaker hoesten of plotseling
verlies van reuk of smaak. 

Uw kind blijft minimaal 7
dagen thuis en mag pas
weer naar school als het na
deze 7 dagen nog eens 24
uur geen klachten heeft.
Is een gezinslid nog ziek als
het kind al 24 uur
klachtenvrij is? Dan mag
het kind leerling pas naar
school als ook het gezinslid
minstens 24 uur
klachtenvrij is geweest.

CORONA

de ouder/verzorger 24 uur
klachtenvrij is 
daarna blijft uw kind nog 10
dagen thuis

Uw kind blijft thuis totdat: 

Meer informatie over het Coronavirus vindt u
op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.  Met
vragen over het coronavirus kunt u op werkdagen tussen 8:30 en

17:00 uur ook contact opnemen met GGD Haaglanden, telefoon 070-
353 72 40, optie 0 en kies voor ‘scholen en kinderopvang’.

WEGWIJZER

Bij milde klachten is testen
niet nodig (het mag wel). Is

uw kind ernstig ziek, dan kan
uw huisarts besluiten om uw

kind wel te laten testen. 

Dan moet uw kind
thuisblijven. 

Is de uitslag van de test van
het gezinslid positief? 

Uw kind is verkouden nadat
het in contact is geweest met

iemand die Corona heeft.

Verkoudheidsklachten zijn:
neusverkouden, loopneus,
niezen, keelpijn, (lichte) hoest. 

Een gezinslid heeft koorts
boven 38°C en/of last van

benauwdheid.

Uw kind in groep 1-8 is
verkouden 

Een ouder/verzorger heeft
Corona

Uw kind is positief getest op
Corona.

Dan moet uw kind thuisblijven.

Uw kind mag gewoon 
naar school

Dan moet uw kind thuisblijven.


