
 

 

 

Onderwerp: coronavirus vastgesteld 

  

Beste ouder/verzorger, 

  

Op de school van uw kind is het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. De betreffende persoon moet 

thuis in isolatie uitzieken en zal dus niet op school komen. De school heeft contact gehad met GGD 

Haaglanden over wat dit voor hen betekent. De school kan gewoon open blijven en de kinderen 

kunnen blijven komen als ze geen klachten hebben. De school handelt in lijn met de adviezen van de 

GGD en het RIVM.  

 

Bron- en contactonderzoek 

GGD Haaglanden voert een bron- en contactonderzoek uit onder alle mensen met wie de positief 

geteste persoon tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. Alleen als uw kind nauw 

contact heeft gehad met deze persoon, wordt u door de GGD benaderd. 

  

Wat betekent dit voor u gedurende deze periode? 

• Heeft uw kind geen klachten en heeft géén van de gezinsleden koorts en/of benauwdheid, 
dan kan het naar school komen. 

• Is uw kind een klasgenoot van de besmette persoon én heeft uw kind (lichte) klachten – 
neusverkouden, hoesten, koorts, kortademigheid - houd uw kind dan thuis. Laat het 
uitzieken en zorg dat hij/zij geen anderen besmet. 

• Heeft één van de gezinsleden koorts en/of benauwdheid, houd ook dan uw kind thuis.  

• Leerlingen die op school (lichte) klachten vertonen, worden naar huis gestuurd/moeten 
worden opgehaald. De school neemt in dit geval contact met u op.  

 
Wat moet u doen als uw kind klachten krijgt?  
Wij adviseren u om tot 14 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon (zie datum in 
de begeleidende mail/brief) extra alert te zijn op gezondheidsklachten bij uw kind, welke zouden 
kunnen duiden op besmetting met het coronavirus:  

• 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 

Testen 
Krijgt uw kind een of meer van deze klachten, houd het dan uit voorzorg thuis, vermijd contact met 
anderen.  Als u uw kind met corona gerelateerde klachten wilt laten testen, bel dan op werkdagen 
tussen 8:30 en 17:00 uur met de GGD voor advies, telefoon 070-7526731 ‘scholen en kinderopvang’. 
Buiten kantooruren kunt u een mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl. De GGD neemt dan 
zo snel mogelijk contact met u op.  

U heeft de mogelijkheid om uw kind te laten testen als uw kind in de betreffende groep/klas/cluster 
van de positief geteste persoon zit. Zo kunnen wij eventuele andere besmettingen op school snel in 
kaart brengen en verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen. Heeft uw kind 
ernstige klachten, belt u dan met de huisarts of het ziekenhuis.  
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Hygiëne 

We vragen extra alertheid van iedereen op de naleving van de instructies omtrent hygiëne: 

• Was regelmatig de handen 

• Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes die direct daarna weggegooid worden 

• Geen handen schudden 
  

Vragen? 

Heeft u nog vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met school. Meer 

informatie over het coronavirus vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19. 

Met vragen over het coronavirus kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur ook contact 

opnemen met GGD Haaglanden, telefoonnummer 070-7526731 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Team Scholen en kinderdagopvang 

070-7526731 

 
Westeinde 128, 2512 HE Den Haag 
Postbus 16130, 2500 BC Den Haag  
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