
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 

U ontvangt deze brief omdat uw kind in klas …… op ……………… [datum] contact heeft gehad met een 

leerling/docent die positief is getest op het coronavirus. 

 
Volgens deze positief geteste persoon en de gegevens van school heeft uw kind nauw contact gehad (in 
totaal langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter gedurende de dag).  
 

Wat betekent dit voor uw kind? 
• Het is belangrijk dat uw kind in quarantaine gaat en thuisblijft. De quarantaine duurt  

10 dagen vanaf het laatste contact met de positief geteste persoon. Zo kunnen we voorkomen dat 
anderen besmet raken als uw kind de komende dagen ziek zou worden. 

• Wij vragen u om samen met uw kind de aanwijzingen van het RIVM hiervoor goed door te lezen en 

deze op te volgen: https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-nauw-contact. 
• Het is belangrijk dat u uw kind zich zo snel mogelijk test met een zelftest. Is deze zelftest positief 

maak dan een afspraak bij de GGD voor een PCR-test. 
• Op dag 5 na het laatste risicocontact op school kunt u uw kind laten testen bij de GGD. Als de PCR-

testuitslag bij de GGD negatief is (er wordt géén coronavirus aangetoond), dan stopt de quarantaine 
voor uw kind. Vermijd dan wel het contact met kwetsbare personen tot en met 10 dagen na het 
laatste risicocontact.  

• In het huidige beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die gevaccineerd, 
ongevaccineerd of hersteld zijn na een coronabesmetting. Hierop is één uitzondering. Als uw kind in 
de afgelopen 8 weken een coronabesmetting heeft doorgemaakt, hoeft uw kind niet in quarantaine en 
hoeft het zich niet te laten testen. Als uw kind nieuwe klachten heeft die passen bij een 
coronabesmetting (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid, reuk- en smaakverlies), bel dan de GGD voor 
advies. 

 

Krijgt uw kind klachten? 
Mocht uw kind in deze periode een of meer van onderstaande klachten krijgen die passen bij corona: 
• verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) 
• hoesten 
• plotseling slecht kunnen ruiken en proeven 
• moeilijk kunnen ademhalen 

• verhoging óf koorts boven de 38.0 graden 
 

Laat uw kind dan een zelftest doen. Is deze zelftest positief? Maak dan een afspraak voor een PCR-test 
bij de GGD. Huisgenoten blijven thuis tot de uitslag van de PCR-test bekend is.  
 
Afspraak maken GGD 
Bel 0800-1202 voor het maken van een afspraak. 

 
Heeft u nog vragen? 
Wij zijn alle dagen bereikbaar op telefoonnummer: 088-144 71 23 tussen 8.00 en 17.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Coronateam scholen en kinderopvang  

GGD Gelderland-Zuid 
 

https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-nauw-contact

