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Corona, wat te doen bij…        
 

Vraag en antwoord voor ouders/leerlingen 
Versie 1.0 (17 september 2020) 

Algemeen 
 

Beste ouder/verzorger, 
 

Hieronder treft u een aantal vragen en antwoorden aan over wat te doen als uw kind bijvoorbeeld klachten heeft die lijken op corona. Als u andere 

vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de vestiging waar uw zoon of dochter zit via onderstaand telefoonnummer. 
 

PCC Fabritius  : 072 – 518 18 18 

PCC Het Lyceum : 072 - 535 35 40 

PCC Oosterhout : 072 – 541 03 33 

PCC Heiloo  : 072 – 533 27 80 

PCC Bergen  : 072 – 581 34 37  
 

De richtlijnen van het RIVM zijn voor ons handelen bepalend. De uitwerking daarvan in het protocol van de VO-raad is ons handvat.  
 

 

 

 

Vraag en antwoord 
 

 

Situatie Dat betekent… En nu..? 

1. Mijn kind heeft 
klachten 
(verkoudheidsklachten, 
hoesten, 
benauwdheid, 
verhoging/koorts, 
plotseling verlies van 
reuk of smaak (zonder 
neusverstopping)) 

Uw kind moet helaas thuisblijven en mag 
pas weer naar school als hij/zij 24 uur 
klachtenvrij is óf als een coronatest negatief 
is. 

Wilt u alstublieft direct de vestiging van uw kind informeren via het algemene 
telefoonnummer? Broers/zussen moeten helaas ook thuisblijven als uw 
dochter/zoon koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. U kunt met de mentor 
overleggen over onderwijs-op-afstand. 

2. Mijn kind krijgt 
klachten gedurende 
de dag 

Uw kind moet naar huis en mag weer naar 
school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is óf als 
een coronatest negatief is. 

U wordt door iemand van de vestiging waar uw kind zit geïnformeerd. Helaas 
moeten eventuele broers/zussen óók naar huis als uw kind verhoging/koorts heeft 
of benauwdheidsklachten. 
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3. De uitslag van de 
coronatest van mijn 
kind is negatief (geen 
corona) 

 

Uw kind mag weer naar school. Wilt u alstublieft de vestiging waar uw kind zit informeren via het algemene 
telefoonnummer? We vinden het prettig om te weten dat uw zoon of dochter 
zonder gevaar voor anderen weer naar school kan. 

4. De uitslag van de 
coronatest van mijn 
kind is positief (wel 
corona) 

Uw kind moet thuis blijven. U krijgt 
informatie van de GGD. Normaal gesproken 
zou uw kind weer naar school mogen als 
hij/zij na 7 dagen gerekend vanaf het 
ontstaan van de klachten én 24 uur daarna 
geen klachten meer heeft.  

Om te beginnen heel veel sterkte en beterschap! 
Wilt u alstublieft direct de mentor van uw kind of de afdelingsleider informeren? 
De GGD en de school zullen gezamenlijk actie ondernemen als het gaat om 
contactonderzoek en het informeren van andere ouders/leerlingen en personeel 
van het PCC. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig met informatie over uw kind 
omgegaan. 

5. Gezinslid heeft 
klachten 

Uw kind mag gewoon naar school, tenzij het 
gezinslid koorts en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Dat mag uw 
kind weer naar school als iedereen in het 
gezin 24 uur klachtenvrij is. 

Wilt u alstublieft direct de vestiging waar uw kind zit informeren via het 
algemene telefoonnummer? 

6. Negatieve uitslag 
huisgenoot (geen 
corona) 

 

Uw kind kan gewoon naar school Wilt u alstublieft de vestiging waar uw kind zit informeren via het algemene 
telefoonnummer? 

7. Positieve uitslag 
huisgenoot (wél 
corona) 

Helaas zal uw hele gezin in quarantaine 
moeten. De GGD zal u hierover informeren. 
Normaal gesproken mag uw kind weer naar 
school als na 10 dagen ook iedereen in het 
gezin 24 uur klachtenvrij is. 

Om te beginnen heel veel sterkte en beterschap! 
Wilt u alstublieft direct de vestiging waar uw kind zit informeren via het 
algemene telefoonnummer? In overleg met de mentor worden dan afspraken 
gemaakt over onderwijs-op-afstand voor uw kind. 

8. Mijn kind behoort tot 
een risicogroep 

Uw kind kán worden vrijgesteld van 
onderwijs op school. Dat is een beslissing 
van u in overleg met de school. 

Als u uw kind niet naar school wilt laten gaan, wilt u dan alstublieft contact 
opnemen met de mentor of afdelingsleider om te overleggen en afspraken te 
maken over de situatie? Bij twijfel kan de behandelend arts of jeugdarts die aan 
de school verbonden is betrokken worden. 

9. Een gezinslid behoort 
tot risicogroep 

Zie bij ‘mijn kind behoort tot een 
risicogroep. 

Als u uw kind niet naar school wilt laten gaan, wilt u dan alstublieft contact 
opnemen met de mentor of afdelingsleider om te overleggen en afspraken te 
maken? Bij twijfel kan de behandelend arts of jeugdarts die aan de school 
verbonden is betrokken worden. 

10. Ik heb een vitaal 
beroep, kan mijn kind 
thuisblijven? 

Het uitgangspunt is dat uw kind gewoon naar 
school komt. Het dragen van een mondkapje 
door uw kind is altijd mogelijk. Overleg over 
eventuele andere mogelijkheden met de 
school. 

Indien gewenst kunt u in overleg met de mentor of afdelingsleider. Het kan zijn 
dat de school de leerplichtambtenaar moet inschakelen voor nader overleg over 
uw specifieke situatie. 
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11. Wij komen uit een 
land met code oranje. 
Mag mijn kind naar 
school? 

Helaas, nog niet. Houd 10 dagen 
quarantaine aan. Als er dan geen klachten 
zijn mag uw kind naar school. 

Wilt u de alstublieft de vestiging waar uw kind zit direct informeren. U kunt dan 
met de mentor ook afspraken maken over onderwijs-op-afstand. 

 

 

 


