
 

INFORMATIE CORONAVIRUS VO 
 

 

 

Deze brief geeft informatie op vragen die 

kunnen spelen omdat je kind contact heeft 

gehad met een leerling die positief getest is 

op COVID-19.  

Omdat je kind tot en met 10 dagen na het 

laatste contact met een besmet persoon nog 

ziek kan worden moet tijdens deze periode 

de gezondheid van je kind goed in de gaten 

houden. 

  

Mogen niet-zieke kinderen gewoon 

naar school? 

Ja, volgens de landelijke richtlijn van het 

RIVM is thuisblijven niet nodig als kinderen 

geen klachten hebben.  

 

Wat als mijn kind ziek wordt of is? 

Kinderen moeten naar huis / thuisblijven 

bij: 

• verkoudheidsklachten; 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn 

• (licht) hoesten 

• plotseling verlies van reuk en/of 

smaak (zonder neusverstopping) 

• kortademigheid/benauwdheid 

• verhoging óf koorts boven de 38 

graden 

 

Wat moet je doen als je kind COVID-19 

klachten krijgt? 

• Houd je kind thuis, je kind mag niet 

naar buiten; 

• Bel met de huisarts of GGD. Als dat 

nodig is, word je kind getest op 

COVID-19: Maak een afspraak voor 

je kind om een Coronatest te doen 

dit kan op twee manieren: 

- Bel naar het landelijke nummer 

0800 – 1202 

- Heeft je kind een eigen Digid? Maak 

dan online een afspraak via 

www.coronatest.nl 

• Heeft je kind koorts en/of 

benauwdheid tegelijk met andere 

klachten passend bij COVID-19, dan 

blijft het hele gezin thuis. 

• Houd je kind thuis tot de uitslag van 

de test bekend is. 

 

Wat kunnen jullie zelf doen? 

Hanteer de gebruikelijke adviezen en 

maatregelen. Let hier extra goed op tot 14 

dagen na het laatste contact met een 

besmet persoon. Dit doet je door: 

• regelmatig handen te wassen met 

water en zeep;  

• niezen/hoesten in de elleboogplooi;  

• papieren zakdoekjes te gebruiken 

(gooi deze na 1 keer gebruiken 

weg).  

 

Afstand en social distancing  

• Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven 

onderling geen 1,5 meter afstand te 

houden. Zij houden wel 1,5 meter 

afstand tot volwassenen.  

• Je kind mag wel naar buiten, naar 

school of sporten.   

• Je kind vermijdt verder zoveel 

mogelijk drukte, dus bijvoorbeeld 

geen feestjes of winkelen.   

 

Word je kind ernstig ziek of heeft het  

medische hulp nodig?   

Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis 

toe, maar bel direct de huisarts. Wanneer je 

kind geen klachten krijgt binnen 14 dagen 

na het laatste contact, dan gelden de 

algemene adviezen die op dat moment 

gelden in Nederland rondom COVID-19 op 

Rijksoverheid.nl.  

 

Heb je andere vragen? 

Meer informatie over het coronavirus kun je 

lezen op de website van: 

• De GGD West-Brabant 

• Het RIVM 

 

Zit je vraag hier niet tussen? Bel dan met 

GGD West-Brabant: 085-0785810 (dagelijks 

van 08.00 - 17.00 uur).  

 

Met vriendelijke groet,  

GGD West-Brabant 

http://www.coronatest.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.ggdwestbrabant.nl/
https://www.ggdwestbrabant.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

