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Aan: 
Ouders en/of verzorgers van leerlingen Stichting De Waarden  

 

 

Zevenbergen, 5 januari 2021  

Onze ref.: 2021-1/LH/VP 

Betreft: Coronavirus – aangescherpte richtlijnen   

 

 

Geachte ouders en/of verzorgers,  

 
 
De beste wensen voor het nieuwe jaar en vooral heel veel goede gezondheid toegewenst! Wij hopen dat u de 
feestdagen op een prettige manier heeft kunnen doorbrengen. Graag brengen wij u op de hoogte van aantal 
aangescherpte richtlijnen omtrent het coronavirus.   
 
Thuisblijf regels 
Zoals bij u inmiddels bekend is zijn verkoudheidsklachten, koorts en benauwdheid voorbeelden van 
symptomen die passen bij een besmetting met het coronavirus. Wie deze of andere klachten heeft, die passen 
bij corona, blijft thuis en laat zich testen op corona.  
 
Wat is nieuw  
Op 31 december jl. heeft het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet geadviseerd om kinderen vanaf 
7 jaar tot en met 12 jaar (groep 3 tot en met 8) ook te laten testen bij klachten. Dit advies is naar aanleiding 
van de vondst van de Britse variant (mutatie) van het coronavirus. Het kabinet heeft dit advies overgenomen. 
Ook onze scholen passen de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs. Gebaseerd op 
deze adviezen en richtlijnen gelden vanaf 6 januari 2021 de volgende thuisblijf regels voor alle leerlingen van 
onze scholen: 
 
Wanneer moeten kinderen thuisblijven? 

- Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) 
hoest. Hierbij geldt:  

o Indien het een jong kind betreft, t/m groep 2 van de basisschool, mag het in principe als het 
24 uur koortsvrij is weer naar school.  

o Kinderen uit groep 3 t/m 8: het kind laat zich testen en mag in principe bij een 
negatieve testuitslag weer naar school;  

- het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie en het kind klachten 
heeft die passen bij COVID-19; 

- het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft 
en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve 
testuitslag heeft; 

- het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis 
gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het 
kind daarna weer naar school.  

 
Wanneer mogen kinderen wel naar de basisschool?  

- Verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); toch doen wij een 
dringende oproep aan u, om uw kind(eren) bij verkoudheidsklachten thuis te laten blijven en 
eventueel te laten testen. Wij vragen u dit omdat wij dit verstandig achten, omdat het nog niet 
duidelijk is welke invloed de Britse variant van het coronavirus op kinderen heeft.  

- als ze af en toe hoesten; 
- met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. 
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Wanneer moeten kinderen getest worden? 
 
Kinderen van 7 tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen getest worden, maar dat is geen 
dringend advies.Testen wordt wel dringend geadviseerd als: 

- Het kind naast de verkoudheidsklachten ook koorts en/ of benauwdheid heeft;  
- het kind ernstig ziek; 
- het kind klachten heeft die passen bij het coronavirus en huisgenoot is van iemand die bevestigde 

COVID-19 heeft;  
- Het kind klachten heeft die passen bij het coronavirus en een contact is van iemand die bevestigde 

COVID-19 heeft;  
- als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek en testen door de GGD geadviseerd wordt.  

 
Kinderen van 0 jaar tot en met 6 hoeven niet getest te worden met: 
Kinderen met verkoudheidsklachten en/of koorts/benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. 
Testen mag wel, maar is geen dringend advies. Tenzij:  

- Het kind ernstig ziek; 
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 en een huisgenoot is van iemand die bevestigde 

COVID-19 heeft;  
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 en een contact is van iemand die bevestigde COVID-

19 heeft;  
- als een kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD.  
 

Op dit moment gelden alle regels zoals hierboven beschreven voor kinderen die gebruik maken van de 
noodopvang op onze scholen. Zodra onze scholen weer fysiek open gaan zullen wij u opnieuw 
informeren over de maatregelen die op dat moment gelden.  

Ongeoorloofd verzuim 
Bij aanvang van de corona-maatregelen hebben wij u op de hoogte gebracht dat  de leerplichtambtenaren niet 
handhavend optreden. De ‘normale situatie’ betreffende ongeoorloofd verzuim is sinds de zomervakantie weer 
van kracht. Voor het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier moet 
worden gemeld voor leer- en kwalificatie plichtige jongeren. Verzuimmeldingen worden gebaseerd op het al 
dan niet deelnemen aan het verplichte onderwijsprogramma.  
 
Wanneer is er sprake van ongeoorloofd verzuim? 
Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van ongeoorloofd 
verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school, of aan het als alternatief 
aangeboden afstandsonderwijs, zonder geldige reden. Ook nu het verplichte onderwijsprogramma 
bestaat uit online of afstandsonderwijs, en een leerling doet daar niet aan mee, dan geldt dit als 
ongeoorloofd verzuim, en moeten scholen dit ook als zodanig melden. Onze scholen zien strikt toe op 
ongeoorloofd verzuim. Mocht u hierover vragen hebben is het belangrijk hierover in gesprek te gaan met de 
schooldirecteur van uw kind(eren). Indien dit niet gebeurd zullen onze scholen en melding maken bij de 
leerplichtambtenaar van ongeoorloofd verzuim.  

Tot slot 
We realiseren ons dat het verzorgen van thuisonderwijs veel flexibiliteit van u en uw kind(eren) vraagt. We 
danken u voor uw inzet om dit samen te doen in het belang van ieders gezondheid en wij vertrouwen erop dat 
we dit samen volhouden! 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 
dr. L.(Lucienne) J.R. Hoogwerf  

bestuurder   

 

Cc: MR’en van alle scholen   


