
Kind niet op school - Covid 19

Een korte handleiding voor ouders / 
verzorgers

Wat te doen als… Actie Terug naar school…

…mijn kind heeft symptomen van 
COVID-19 (coronavirus)*

• Het kind mag niet naar school gaan
• Het kind moet een test krijgen
• Het hele huishouden isoleert 
zichzelf in afwachting van het 
testresultaat
• Informeer school direct over 
toetsresultaten

…wanneer de test van het kind 
negatief is, op voorwaarde dat ze 48 
uur koortsvrij zijn geweest voordat 
ze weer naar school gingen en zich 
goed voelen

…mijn kind test positief op COVID-
19 (coronavirus)

• Het kind mag niet naar school gaan
• Kind isoleert zichzelf gedurende 
ten minste 10 dagen vanaf het 
moment waarop de symptomen * 
begonnen (of vanaf de dag van de 
test als er geen symptomen zijn)
• Informeer school direct over 
toetsresultaten
• Het hele huishouden isoleert 
zichzelf gedurende 14 dagen vanaf 
de dag waarop de symptomen * 
begonnen (of vanaf de dag van de 
test als er geen symptomen zijn), 
zelfs als iemand gedurende die 14 
dagen negatief test

…na 10 dagen voelt het kind zich 
eenmaal beter en is het ten minste 
48 uur koortsvrij
Ze kunnen na 10 dagen weer naar 
school, zelfs als ze hoesten of als ze 
hun geur / smaak verliezen. Deze 
symptomen kunnen enkele weken 
aanhouden als de infectie eenmaal is 
verdwenen.

…iemand in mijn huishouden heeft 
symptomen van COVID-19 

(coronavirus)*

• Het kind mag niet naar school gaan
• Een gezinslid met symptomen 
moet een test krijgen
• Het hele huishouden isoleert 
zichzelf in afwachting van het 
testresultaat
• Informeer school direct over 
toetsresultaten

…wanneer de test van het gezinslid 
negatief is en het kind geen COVID-
19-symptomen heeft*

…iemand in mijn huishouden is 
positief getest op COVID-19 

(coronavirus)

• Het kind mag niet naar school gaan
• Hele huishouden isoleert zichzelf 
gedurende 14 dagen vanaf de dag 
waarop de symptomen * begonnen 
(of vanaf de dag van de test als er 
geen symptomen zijn), zelfs als 
iemand gedurende die 14 dagen 
negatief test

…wanneer het kind 14 dagen van 
zelfisolatie heeft doorgemaakt, zelfs 
als ze gedurende de 14 dagen 
negatief testen

Symptomen zijn onder meer een van een hoge temperatuur; een nieuwe 
aanhoudende hoest; verlies of verandering van uw reukvermogen of smaak.

Lees verder: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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Wat te doen als… Actie Terug naar school…

…NHS Test and Trace heeft mijn kind 
geïdentificeerd als een 'nauw contact' 

van een bevestigde COVID-19-zaak 
(coronavirus)

• Het kind mag niet naar school gaan
• Kinderen isoleren zichzelf gedurende 
14 dagen (zoals geadviseerd door NHS 
Test and Trace) - zelfs als ze negatief 
testen gedurende die 14 dagen
• De rest van het huishouden hoeft 
zich niet te isoleren, tenzij ze ook een 
'nauw contact' zijn

… Wanneer het kind 14 dagen van 
zelfisolatie heeft doorgemaakt, zelfs 
als ze gedurende die 14 dagen 
negatief testen

…wij / mijn kind hebben gereisd en 
moeten zichzelf isoleren als 

onderdeel van een periode van 
quarantaine

• Neem tijdens de periodes geen 
onbevoegd verlof op
• Houd rekening met 
quarantainevereisten en FCO-advies 
bij het boeken van reizen
• Geef informatie aan school volgens 
het aanwezigheidsbeleid
Terugkeren van een bestemming waar 
quarantaine nodig is:
• Het kind mag niet naar school gaan
• Hele huishouden isoleert zichzelf 
gedurende 14 dagen, zelfs als ze 
gedurende die 14 dagen negatief 
testen

…wanneer de quarantaineperiode van 
14 dagen voor het kind is verstreken, 
zelfs als het gedurende die 14 dagen 
negatief test

…we hebben advies gekregen van een 
medische / officiële bron dat mijn 

kind thuis moet blijven

• Het kind mag niet naar school gaan
• Neem contact op met de school 
zoals geadviseerd door 
leerplichtambtenaar / pastoraal team
• Het kind moet thuis blijven totdat u 
wordt geïnformeerd dat de 
beperkingen zijn opgeheven en het 
kind weer naar school kan

…wanneer school / andere instanties u 
informeren dat de beperkingen zijn 
opgeheven en uw kind weer naar 
school kan

... Ik weet niet zeker wie een test 
voor COVID -19 (coronavirus) moet 

krijgen

•Only people with symptoms* need to 
get a test
•People without symptoms are not 
advised to get a test, even if they are a 
‘close contact’ of someone who tests 
positive

…wanneer aan bovenstaande 
voorwaarden, die overeenkomen met 
uw situatie, is voldaan

Als iemand in uw huishouden symptomen * heeft, boek dan een gratis COVID-19-
test op nhs.uk/coronavirusor bellen 119
Meer informatie gov.uk/backtoschool


