
 
 Den Haag, 26 november 2021 

 

 

Geachte ouder(s), 

 

Op onze school ontvangen wij nog dagelijks berichten dat kinderen door de GGD positief 

getest worden op corona. Regelmatig ontvang ik vragen van ouders met betrekking tot 

het beleid van de school omtrent corona. Hieronder beantwoord ik de meest gestelde 

vragen en hoop ik u meer duidelijkheid te geven. 

 

Positieve GGD-testuitslag? 

Laat het ons weten! 

Het is voor ons zeer belangrijk dat elke positieve GGD-testuitslag via email of telefonisch 

aan ons wordt doorgegeven.  

Tevens vernemen wij graag van u welke termijn van quarantaine volgens de GGD voor 

uw kind(eren) moet worden aangehouden. Zo weten wij wanneer een kind weer naar 

school mag komen.  

 

Door de enorme drukte bij de GGD, wordt op dit moment door hen geen contact meer 

met school opgenomen indien er een positieve uitslag van leerlingen wordt geregistreerd.  

Wij volgen daarom het advies van de GGD dat aan ouders en medewerkers wordt 

gegeven na een positieve testuitslag.  

Zo dienen leerlingen en medewerkers van onze school in thuisquarantaine te gaan 

wanneer een huisgenoot positief test op corona.  

 

Laat het andere ouders en de BSO weten! 

Uit privacy-oogpunt mogen wij als school geen informatie over een positief geteste 

leerling verstrekken. Hier kunt u als ouder wel een grote rol in spelen. Informeert u na 

een positieve testuitslag zelf altijd de ouders van klasgenoten waar onlangs nauw contact 

mee is geweest.  

Daarnaast is het van belang dat, wanneer uw kind de BSO bezoekt, u ook hen 

informeert.  

 

Wanneer blijft een klas thuis? 

Het beleid dat wij hanteren is sterk afhankelijk van het aantal doorgegeven positieve 

GGD-testuitslagen. Afhankelijk van de periode waarin wij van ouders van eenzelfde klas 

informatie over een positieve GGD-testuitslag ontvangen, besluiten wij of het 

verstandig/noodzakelijk is om een klas wel of niet thuisonderwijs te laten volgen. 

Meerdere besmettingen in een paar dagen geeft een ander besluit dan besmettingen 

verdeeld over een aantal weken. 

 

Verkoudheidsklachten/corona-gerelateerde symptomen: wat nu? 

Kinderen mogen nog immer naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, 

astma of hooikoorts.  

Tegelijkertijd vallen verkoudheidsklachten onder de corona-gerelateerde symptomen.  

Bij twijfel over de klachten van uw zoon/dochter, vragen wij u uw kind thuis te houden. 

Symptomen die kunnen wijzen op het coronavirus zijn: 

• verkoudheidsklachten 

• met regelmaat/veel hoesten/kuchen 

• kortademigheid/benauwdheid 

• verhoging óf koorts boven de 38 graden 

 

Deze tegenstrijdigheid in de richtlijnen van het RIVM maakt dat wij, wanneer een kind 

verkoudheidsklachten vertoont, contact met u op zullen nemen om met u overleggen of u 

uw kind kunt komen ophalen.  

 



Leerkrachtbezetting 

Wanneer een leerkracht of diens huisgenoot positief test op corona of zelf corona-

gerelateerde symptomen heeft, zal hij/zij thuis moeten blijven.  

Er zal dan gezocht worden naar een vervangend leerkracht. Helaas is deze niet altijd 

beschikbaar. Er zal dan besloten kunnen worden een klas online les te geven of een 

thuiswerkprogramma te verzorgen.  

 

Schoolsluiting?! 

Of de scholen wel of niet worden gesloten, verwachten wij vanavond uit de 

persconferentie van het Kabinet te vernemen. 

Indien besloten wordt dat de scholen gesloten moeten worden, zullen wij maandag a.s. 

gebruiken om het thuisonderwijs in gereedheid te brengen. 

 

Tot slot 

Ik hoop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Ik wil benadrukken dat elk besluit altijd in overleg met het bestuur van Lucas Onderwijs 

wordt genomen. 

 

Voor vragen of het doorgeven van informatie met betrekking tot een positieve 

testuitslag, kunt u ons bereiken via emailadres directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl 

of op schooldagen via telefoonnummer 015-3106112. 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 
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