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Aan alle ouders en verzorgers van de scholen van BasisBuren 

 

Kenmerk: UIT20210206/KvV - kennisgeving omtrent update ‘snottebel’ beleid 

 

Maurik, 6 februari 2021 

 

Betreft: kennisgeving vanuit BasisBuren n.a.v. update ‘snottebel’ beleid 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Deze brief ontvangt u omdat het OMT een aangepast advies heeft uitgebracht omtrent het 

zogenaamde ‘snottebel’ beleid. 

De onderstaande informatie is ook te vinden op: Neusverkouden kinderen 

 

Voor kinderen van 4-12 jaar die naar onze scholen gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari 

aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en 

volwassenen.  

 

Wanneer mogen kinderen met klachten naar school en wanneer moeten kinderen thuisblijven? 

 

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.  

 

                         Kinderen 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, mogen ook weer 

naar school. 

 

Wanneer kan een kind getest worden? 

 

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, 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
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• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

• kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 

 

 

Wij volgen de richtlijnen van de RIVM. Constateren we op school dat een leerling zich niet lekker voelt, 

zal er contact worden opgenomen met thuis om deze leerling zo snel mogelijk van school op te komen 

halen.  

  

De informatie in deze brief is geldend totdat er vanuit het kabinet andere berichtgeving komt, 

waarvan wij u natuurlijk op de hoogte stellen. 

 

We gaan er vanuit met deze brief u goed te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 

terecht bij de directie van de school. 

 

Pas goed op u zelf en elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, . 

 
Krista van Vreeswijk 

directeur-bestuurder 

 

 


