
 

Ede, 10 februari 2021 

Aanvulling op de brief van 5 februari 2021 

Geachte ouders en verzorgers van SKOVV,  

Op 5 februari heeft u een brief ontvangen met de maatregelen voor de heropening van scholen.  

Bij deze klachten blijft de leerling thuis:  

• Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn. We zullen deze regel 

strenger toepassen dan voorheen.  

• Hoesten.  

• Verhoging of koorts.   

• Moeilijk ademen/benauwdheid.  

• Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).  

Ook in deze situatie blijft de leerling thuis: 

• Als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.  

• Het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.  

• 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. 

• Bij een positieve test van een kind in de klas, gaan alle kinderen van de groep 5 dagen in 

quarantaine, dit in overleg met de GGD. Testen op de vijfde dag en bij een negatieve test 

mag het kind weer naar school. Wie zich niet wil laten testen blijft 10 dagen in quarantaine. 

Hierop geldt de volgende aanvulling, na overleg met de directies en de GMR: 

Ook bij enkelvoudige klachten als verkoudheid, loopneus, niezen of keelpijn adviseren wij kinderen 

te laten testen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uiteraard bij u als ouder. Bij een negatieve 

test kan het kind dan weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is. (In overleg tussen ouders en de 

school wordt gekeken of thuisonderwijs mogelijk en nodig is). Wij doen dit om te voorkomen dat 

kinderen elkaar aansteken met een verkoudheid en daardoor steeds groepjes kinderen afwezig zijn. 

Een leerkracht die besmet wordt met de verkoudheid, moet thuisblijven in afwachting van een test 

en de uitslag. Bij afwezigheid van vervanging voor deze leerkracht zal dan een hele klas naar huis 

gestuurd moeten worden. Dat willen we graag zo veel mogelijk voorkomen. 

Ook wanneer kinderen niet getest zijn, geldt de regel: na 24 uur klachtenvrij weer naar school.  

Testen is om zeker te zijn dat het geen Corona is, uitzieken helpt onnodige lesuitval te voorkomen 

voor de hele klas. 

 



 

 

We begrijpen dat deze maatregel ingrijpend en zeer ongemakkelijk kan zijn voor iedereen. 

Desondanks willen we zoveel mogelijk uitval van lessen voorkomen en de veiligheid voor 

leerkrachten en kinderen zo goed mogelijk bewaken. Waar mogelijk denken we graag mee om 

oplossingen te bedenken, zodat de negatieve gevolgen van deze maatregel voor iedereen zo beperkt 

mogelijk blijven. 

 

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking, 

 

Mark Jager,  

Bestuurder SKOVV. 


