
COVID-19 (coronavirus) absentie: 

Een snelle gids voor ouders/voogden

1

Wat te doen als... Handeling benodigd Terug naar school 

en kinderopvang

…mijn kind 

symptomen heeft 

van COVID-19 

(coronavirus)?*

• Kind mag niet naar 

school/kinderopvang komen

• Kind moet zich laten testen

• Hele huishouden moet 

in zelfisolatie en op 

testresultaat wachten

• Onmiddellijk 

school/kinderopvang 

op de hoogte stellen 

over testresultaten

…de test van mijn kind 

negatief terugkomt? 

op voorwaarde dat ze 48 uur 

voordat ze teruggaan naar 

school of kinderopvang geen 

koorts hebben gehad en zich 

goed voelen

…mijn kind positief 

test op COVID-19 

(coronavirus)?

• Kind mag niet naar 

school/kinderopvang komen

• Kind moet in zelfisolatie voor 

minimaal 10 dagen vanaf het 

moment dat symptomen* 

begonnen (of vanaf de dag van 

de test indien geen symptomen)

• Onmiddellijk 

school/kinderopvang op 

de hoogte stellen over 

testresultaten 

• Hele huishouden gaat voor 

10 dagen in zelfisolatie vanaf de 

dag dat symptomen* begonnen 

(of vanaf de dag van de test 

indien geen symptomen) –

zelfs als iemand negatief test 

tijdens die 10 dagen

…het kind zich na 

10 dagen beter voelt en 

minstens 48 uur geen 

koorts heeft gehad?

Ze kunnen terugkeren naar 

school of kinderopvang na 

10 dagen, zelfs als ze dan 

nog hoesten of last hebben 

van reuk- of smaakverlies. 

Deze symptomen kunnen 

meerdere weken aanhouden 

nadat de infectie is 

verdwenen.

…iemand in mijn 

huishouden 

COVID-19 

(coronavirus) 

symptomen* 

heeft?

• Kind mag niet naar 

school/kinderopvang komen

• Lid van huishouden met 

symptomen moet getest worden

• Hele huishouden moet 

in zelfisolatie en op 

testresultaat wachten

• Onmiddellijk 

school/kinderopvang 

op de hoogte stellen 

over testresultaten

…de test van lid van 

huishouden negatief is, 

en mijn kind geen 

symptomen* van 

COVID-19 heeft?

…iemand in mijn 

huishouden 

positief is getest 

voor COVID-19 

(coronavirus)?

• Kind mag niet naar 

school/kinderopvang komen

• Hele huishouden gaat voor 

10 dagen in zelfisolatie vanaf de 

dag dat symptomen* begonnen 

(of vanaf de dag van de test 

indien geen symptomen) –

zelfs als iemand negatief test 

tijdens die 10 dagen

…kind 10 dagen in 

zelfisolatie is geweest, 

zelfs als hij/zij tijdens 

die 10 dagen negatief 

is getest?



Wat te doen als... Handeling benodigd Terug naar onderwijs 

en kinderopvang

…NHS Test 

and Trace mijn 

kind heeft 

geïdentificeerd als 

een 'close contact' 

van iemand met 

COVID-19 

(coronavirus)?

• Kind mag niet naar 

school/kinderopvang komen

• Kind gaat in zelfisolatie voor 

10 dagen (zoals geadviseerd 

door NHS Test and Trace) –

zelfs als ze negatief worden 

getest tijdens die 10 dagen

• Rest van het huishouden hoeft 

niet in zelfisolatie, tenzij ze ook 

een 'close contact' zijn

…het kind 10 dagen in 

zelfisolatie is geweest, 

zelfs als hij/zij negatief 

wordt getest tijdens 

die 10 dagen?

…wij/mijn kind 

hebben gereisd 

en in zelfisolatie 

moeten als 

onderdeel van een 

quarantaineperiode?

• Neem geen onbevoegd verlof 

in die periode

• Houd rekening met 

quarantainevereisten en advies 

van het FCO (Ministerie van 

Buitenlandse Zaken en het 

Gemenebest) bij het boeken 

van reizen

• Lever informatie aan 

school/kinderopvang volgens 

aanwezigheidsbeleid

Terugkomen van een bestemming 

waar quarantaine nodig is:

• Kind mag niet naar 

school/kinderopvang komen

• Hele huishouden gaat in 

zelfisolatie voor 10 dagen –

zelfs als ze negatief worden 

getest tijdens die 10 dagen

…de quarantaineperiode 

van 10 dagen voorbij is 

voor het kind, zelfs als 

ze negatief zijn getest 

tijdens die 10 dagen?

…we advies hebben 

ontvangen van een 

medische/officiële 

bron dat mijn kind 

afgeschermd moet 

blijven?

• Kind mag niet naar 

school/kinderopvang komen

• Neem contact op met school 

zoals geadviseerd door 

leerplichtambtenaar/pastorale 

team

• Kind moet afgeschermd blijven 

totdat u wordt geïnformeerd dat 

restricties worden opgeheven 

en afschermen weer wordt 

gepauzeerd

…school of kinderopvang 

of andere instanties 

u meedelen dat uw 

restricties zijn opgeheven 

en uw kind weer terug 

naar de instelling kan?

…ik niet zeker weet 

wie er een 

test moet krijgen 

voor COVID-19 

(coronavirus)?

• Enkel personen met 

symptomen* moeten 

getest worden

• Mensen zonder symptomen 

worden niet geadviseerd een 

test te nemen, zelfs als ze een 

'close contact' zijn van iemand 

die positief is getest

…aan de bovenstaande 

voorwaarden, die 

overeenkomen met mijn 

situatie, wordt voldaan?

Symptomen omvatten minimaal één van de volgende kenmerken: koorts; 

een nieuwe aanhoudende hoest; verlies of verandering van reuk of smaak. 

Als iemand uit uw huishouden deze symptomen heeft, 

boek dan een gratis COVID-19-test via nhs.uk/coronavirus of bel 119

Voor meer informatie en ondersteuning, bezoekt u...
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