Aanpassing protocol nav Snottebellenbeleid
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van de Alberoscholen,
Gisterenavond heeft het Outbreak Management Team (OMT) aanvullende informatie met betrekking
tot het protocol voor de openstelling van de scholen op 8 februari verstrekt. In deze brief leggen wij
aan u uit wat de aanpassing inhoudt en wat dit betekent voor uw kind(eren) en u.

Snottebellenbeleid
Tot gisterenavond was het beleid dat kinderen met lichte verkoudheidsklachten (zoals een loopneus,
neusverkoudheid, niezen of keelpijn) en bij af en toe hoesten gewoon naar school mochten. Alleen
wanneer er sprake was van een combinatie van meerdere van deze klachten, moesten de kinderen
thuisblijven.
Op basis van het advies van het OMT wordt hierin nu een aanpassing gemaakt. Vanaf aankomende
maandag is het beleid als volgt:
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf
8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en
volwassenen. Kinderen moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest
worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit
hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts
hebben zonder koorts en benauwdheid.
Dit betekent dus dat kinderen van 4-12 jaar met klachten die passen bij COVID-19 niet naar school of
naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang mogen komen en dus thuisblijven. Uitgezonderd
zijn kinderen die:
●
●
●

Af en toe hoesten;
Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid (dit moet wel vooraf
op school bekend zijn. Is uw kind hiermee bekend, geef dit dan aan bij de leerkracht van uw
kind).

Deze kinderen mogen wel naar school tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij
COVID-19 ontstaan.
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In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis:
●
●

●

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is
Kinderen die bij iemand in huis wonen 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.
Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.

Aanleiding voor deze aanpassing is de heropening van de kinderopvang en het primair onderwijs per
8 februari, waarbij de huidige epidemiologische situatie, de onderzoeksresultaten van het
grootschalige onderzoek in gemeente Lansingerland van de GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus
MC en de opkomst van nieuwe varianten is meegewogen.

Testen
Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Een
test kan via de GGD worden aangevraagd. (Met digid gaat het sneller)
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur
volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van
aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang
of school.
In dit document van de Rijksoverheid is te lezen op welke manier er een afspraak gemaakt kan
worden. De beslisboom die op overzichtelijke wijze uitlegt wat wanneer te doen wordt nog
aangepast. Zodra deze beschikbaar is, zal dit met u worden gedeeld.

Huisgenoten
Huisgenoten van kinderen van 0-12 jaar moeten thuis blijven indien het kind naast milde klachten die
passen bij COVID-19 ook koorts heeft en/of benauwd is, en uiteraard wanneer het kind positief
wordt getest. Zij mogen uit quarantaine als het kind negatief getest is.
Indien een kind met milde klachten en koorts en/of benauwdheid niet wordt getest, blijven de
huisgenoten thuis tot het kind 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de
1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde
klachten weer naar school en de huisgenoten uit quarantaine.

We realiseren ons dat forse gevolgen kan hebben voor u en uw gezin. Desondanks denken we wel
dat dit een bijdrage kan leveren aan het verantwoord opstarten van de scholen. Met vragen of
opmerkingen over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij de directeur van de school.
Hartelijke groet,
College van bestuur
en
Ellen Schulte (namens CBS Het Kompas)

www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl // info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl

