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Protocol Basisonderwijs aangepast 
Op zaterdag 6 februari is het Protocol Basisonderwijs aangepast naar aanleiding van de richtlijnen  

voor neusverkouden kinderen. 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:  

• als ze af en toe hoesten;  

• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.  

Zij moeten thuisblijven als:  

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);  

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan  

   incidenteel) hoest.  

• 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. Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar  

   school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde  

   klachten hebben, morgen ook weer naar school.  

 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),  

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten,  

    koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,  

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  

• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis  

   totdat de uitslag bekend is.  

 

Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

 

De nieuwe versie van het Protocol Basisonderwijs is op onze website onder NIEUWS geplaatst. 

 
Gladheidsbestrijding 

Door vallend blad en sneeuw kan het glad worden. Ook bij school hebben we hier mee te maken.  
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De looproute van het hek naar de deur proberen we blad- en sneeuwvrij te maken/houden.  
Het inzetten van kinderen voor deze werkzaamheden valt niet onder onderwijstijd.  
De afgelopen jaren hebben we diverse malen bij de gemeente Aa en Hunze gevraagd of zij iets aan 
het schoonhouden van de schoolomgeving buiten het hek kunnen doen.   
Het beleid van de gemeente is, dat het blad pas wordt opgeruimd nadat dit grotendeels gevallen is. 
Sneeuw wordt alleen verwijderd op de hoofdroutes. Men roept burgers op rekening te houden met 
de omstandigheden en zich daaraan aan te passen.  
Als school hebben we niet de mankracht en middelen om de schoolomgeving buiten het hek blad- 
en sneeuwvrij te maken. Daarvoor vragen we uw begrip.   
Mocht er overvloedige sneeuwval optreden, doen we graag een beroep op u.   

 

Lokale weeralarmen 
Stichting PrimAH heeft de volgende richtlijn voor lokale weeralarmen 

code GROEN/GEEL De scholen zijn open en werken volgens het reguliere rooster 

code ORANJE De scholen zijn open, maar lessen kunnen vervallen. 

Ouders zijn geoorloofd hun kind(eren) thuis te houden. 

code ROOD De scholen gaan dicht, de lessen vervallen. 
We informeren de ouders voor 07.30 uur via mail, telefoon of 
ouderportal. 

Ontstaat er gedurende de dag een weeralarm, dan blijven de kinderen 

op school. 

De kinderen gaan NIET zelfstandig naar huis. Ook dan worden 

de ouders geïnformeerd over de ontstane situatie 

 

 

 

 


