
 
 
 
(Mogelijk) Corona en dan….???         
 
 
In onderstaand overzicht kun je lezen wat je moet doen als er sprake is van corona, of vermoeden 
van corona, in het gezin.  
Stichting Kinderopvang Rolde sluit aan bij de maatregelen zoals die door de Jan Thiesschool zijn 
genomen. Onderstaand zie je deze maatregelen op een rij.  
We scherpen de regels van de GGD een beetje aan, door ook ook quarantainemaatregelen te 
nemen gedurende het wachten op de uitslag van de test en door altijd vooraf overleg te hebben 
over de terugkeer naar SKR.  
 
 
 

Iemand in het gezin wordt getest 
op Corona 

 Jouw kind(eren) moet thuisblijven tot de uitslag van 
de coronatest bekend is.  

 Jouw kind kan weer komen als de Coronatest van het 
gezinslid negatief is. 

 Neem vooraf het terugkeren wel even contact op met 
de SKR op nummer 0592-242576 (kantoor/BSO) of 
0592-248572 (Roldebol/Peuterwijs) 

 
 

Een lid van het gezin heeft 
Corona 
(milde of hevige klachten) 

 Jouw kind(eren) gaan in thuisquarantaine voor 10 
dagen sinds het laatste contact met de besmette 
persoon, na 5 dagen mag getest worden en met een 
negatieve uitslag mag je vanaf de 6e dag weer komen. 
De negatieve testuitslag bespreek je met het 
betreffende locatiehoofd, voordat je jouw kind weer 
laat komen. Je kan er ook voor kiezen niet te testen, 
dan geldt de thuisquarantaine van 10 dagen.  

 Let op: de gezinsleden met corona moeten geïsoleerd 
zijn, alleen dan kan worden geteld vanaf datum laatste 
contact. 

 Neem sowieso contact op met de SKR op nummer 
0592-242576 (kantoor/BSO) of 0592-248572 
(Roldebol/Peuterwijs). 

 
. 

Een ander kind op de dagopvang, 
BSO-locatie, Peuterwijs of bij een 
gastouder heeft corona 

 Wij informeren ouders/verzorgers over de situatie via 
berichten in de ouderapp, en waar nodig telefonisch. 

 De groep van het kind, inclusief betrokken pm-ers 
gaan in thuisquarantaine voor 5 á 10 dagen. 

 Bij klachten kan je meteen testen. PM-ers via de 
snelprocedure, kinderen kunnen snel(ler) als je via 
digid de test aanvraagt.  

 Neem bij vragen contact op met de SKR op nummer 
0592-242576 (kantoor/BSO) of 0592-248572 
(Roldebol/Peuterwijs). 

 
 


