Corona – ook dat doen we samen
Jawel, ook bij ons op school hebben we te maken met maatregelen. De kinderen anderhalve meter
afstand laten houden, gaat natuurlijk niet... Maar wat doen we dan wel?
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Volwassenen houden WEL anderhalve meter afstand tot elkaar.
Handen wassen, handen wassen, handen wassen.
Niezen en hoesten in de elleboog.
Alle volwassenen dragen buiten hun eigen lokaal / kantoor een mondkapje.
Ouders komen niet in de school en op het plein (behalve op afspraak).
Er wordt extra schoongemaakt in het gebouw.
Oudergesprekken worden via Teams gehouden.

Raakt er iemand van het team besmet, dan laten wij dit direct aan alle ouders weten. In
samenspraak met de GGD ondernemen wij dan actie. Als er een (gezinslid van een) kind positief
getest wordt, dan melden wij dit aan de ouders van de betreffende klas. Ook dan kijken we samen
met de GGD wat we moeten doen en geven dit zo snel mogelijk door.
Wij zetten gezamenlijk de schouders eronder om er voor te zorgen dat het corona-virus geen kans
krijgt op onze school. Fijn dat jij daar ook aan meewerkt!

Corona en DigiD
Waarom het slim is er nu alvast eentje aan te vragen.
Waarom het zo belangrijk is om een DigiD alvast te regelen voor je kind, heeft alles te maken
met corona. Want mócht je kind getest moeten worden, dan kun je sneller de uitslag inzien met
je inloggegevens. Het is vaak lang wachten op een telefoontje van de GGD met de uitslag.
Eventueel kun je voor de testuitslag zelf bellen naar GGD West Brabant op tel nr 0850782905
Kind laten testen op corona
Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over kinderen en corona: Kind testen
op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl Daar kun je lezen wanneer je je kind kunt laten
testen op corona (als hij/zij klachten heeft die passen bij het virus) en wat je moet doen om een
afspraak te maken. Dat doe je zo:
Kinderen tot en met 11 jaar
Is je kind 11 jaar of jonger? Dan bel je als ouder/verzorger met 0800-1202 voor een afspraak.
Maar met een DigiD kun je ook al online een afspraak maken voor een coronatest. Voor
kinderen van 0 tot en met 6 jaar is het beter om telefonisch een afspraak te maken.
Kinderen tussen de 12 en 17 jaar
Voor kinderen tussen de 12 en 17 jaar komt er een extra stap bij. Als ouder of verzorger bel je
naar 0800-1202 om een afspraak te maken. Je kind moet dan aan de telefoon komen om
toestemming te geven voor de afspraak. Online een afspraak maken kan ook, maar wederom
heeft je kind dan een DigiD nodig.

Digid aanvragen voor je kind
Eigenlijk mag je geen DigiD aanvragen voor iemand anders, dat komt omdat het strikt
persoonlijk is. Middels de DigiD kun je namelijk toegang krijgen tot zeer persoonlijke informatie.
Je moet zelf dus nooit jouw DigiD code aan iemand geven.
Maar hoe zit dat bij kinderen? Soms kan het in één keer nodig zijn dat je kind van 12 jaar (of
jonger) een DigiD moet hebben. Zoals je hierboven kunt lezen is een DigiD ook handig om de
uitslag van een corona-test te checken.
In principe mag iedereen een DigiD aanvragen, ook je kind, er zit hier geen minimumleeftijd
aan. Een kind van 12 kan dit in principe al zelf doen. Alles wat je nodig hebt is het
burgerservicenummer (BSN). Maar wat als je kind echt te jong is om zelf een DigiD aan te
vragen? Je kind is bijvoorbeeld 6 jaar. Dan doe je dat als ouder natuurlijk zelf voor je kind als je
kind maar een BSN heeft.
Je doorloopt hiervoor 4 stappen op www.digid.nl
Als je kind wat ouder is, kun je de DigiD code overdragen en kan je kind het wachtwoord
veranderen.

