
 

 

Nieuwsflits 1. (informatieavond)              Donderdag 3 september, 2020 

 

Beste ouders, 

We zijn fijn met elkaar van start gegaan in onze mooie nieuwe lokalen. We zijn erg blij 

dat jullie met ons hebben mee gedacht wat betreft de inloop (8.15uur-8.30uur) en 

uitloop (15.00uur en 15.05uur). Het gaat goed en laten we er met elkaar voor zorgen dat 

dit zo blijft!  

Afgelopen dinsdag is (meester) Michiel aan zijn nieuwe uitdaging begonnen als 

Talentmanager bij de organisatie “ Echt Onderwijs”. Hij bedankt alle ouders (kinderen en 

collega’s) voor een onwijs mooie tijd op de Dr. De Visserschool. Onderwijs zit in zijn 

bloed en nu gaat hij toekomstige zij instroom collega’s enthousiasmeren en begeleiden 

om juf of meester te worden. We wensen Michiel succes! 

 

 

Vanavond staat onze jaarlijkse informatieavond gepland. Aangezien we geen groepen 

ouders in de school mogen ontvangen, hebben we dit informatiemoment digitaal 

ingericht. We hadden oprecht graag met jullie op locatie een kop koffie gedronken , de 

school doorgelopen en aangesloten bij onze fijne leerkrachten die jullie informatie geven 

over het nieuwe schooljaar. Dit jaar doen we het anders en dat biedt ook voordelen.  

Vandaag ontvangen jullie van de leerkrachten een PowerPoint presentatie, een 

uitnodiging voor Google Meet en een filmpje. De informatie kunnen jullie de komende 

dagen rustig op een zelf gekozen moment bekijken. 



Volgende week dinsdag 8 september en donderdag 10 september tussen 15.30-

16.30uur is er een Google Meet moment met de leerkrachten. Jullie worden hiervoor 

uitgenodigd door de docenten. Het doel van deze twee momenten is, om inhoudelijke en 

praktische vragen aan de leerkrachten te stellen. De momenten zijn niet bedoeld om 

persoonlijke dingen betreffende de kinderen te bespreken. Mocht een contact met de juf 

of meester, voor de geplande SEO gesprekken in oktober, wenselijk zijn, kunnen jullie 

contact opnemen met de leerkracht per mail om een (digitale) afspraak) in te plannen.  

 

Hartelijke groet ook namens het team 

Elise Potter 

Locatiedirecteur Dr. De Visserschool 

 
Nieuwsflitsen en De Visser Onderwijs & kwaliteit bulletins zijn terug te lezen op onze website. 
 

 

NOTE 

Beslisboom RIVM in samenwerking met jeugdartsen Nederland  

Hieronder staan twee posters met een beslisboom die jullie kunnen gebruiken als de 

kinderen verkoudheidklachten hebben. Bij twijfel graag de huisarts raadplegen. 

 

 



START
Is het kind neusverkouden 

en/of heeft het een loopneus? 

0 t/m 6 JAAR
voor:

- kinderopvang
- groep 1 + 2 van de  

basisschool
(geldt ook voor oudere 

kinderen in groep 2;
groep is leidend)

BESLISBOOM 0 t/m 6 jaar
neusverkouden kinderen toelaten 

op kinderopvang / school?

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent 
verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. 
Nieuw is dat kinderen die een neusverkoudheid hebben 
onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of 
school mogen.

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van 
het RIVM en is een leidraad voor medewerkers in de 
kinderopvang* en scholen. Met onderstaande beslisboom 
kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet mag 
komen. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 7 tot en 
met 12 jaar. 

Heeft het kind 
koorts?

38,0 + hoger

Nee

NeeJa

Nee - kind heeft normale temperatuur   
of verhoging (37,5 t/m 37,9)

Ja

Kind mag 
komen

Ja Nee

1 of meer van:
- hoesten
- verlies reuk/smaak
- benauwd

Heeft het kind in de afgelopen 2 weken
contact gehad met iemand (binnen of buiten 

het huishouden van het kind) die corona 
heeft? 

Óf heeft een iemand binnen het huishouden 
van het kind op dit moment
koorts of benauwdheid?

Kind blijft 
thuis

Ja

Past bij 
gebruikelijke/bekende 
klachten, zoals:
- hooikoorts
- astma

NeeJa

Kind mag 
komen

Kind blijft 
thuis

Kind blijft 
thuis

NEUS-
VERKOUDHEID 

= 
snot in/uit de neus 

(kleur maakt niet uit) 
evt. met niezen, 

een kuchje 
en/of keelpijn.

Als er na het doorlopen van de beslisboom toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, 
dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ 

(Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regio. 
Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan 

het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.

©  1 juli 2020. Deze beslisboom is gemaakt 
door BOinK in samenwerking met AJN 
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

HOE LANG MOET EEN ZIEK 
KIND THUISBLIJVEN?

Als het kind minimaal 24 uur 
geen benauwdheid, hoesten 
of koorts meer heeft gehad, 
doorloop de beslisboom dan 
opnieuw.

Als het kind getest is op corona en het is niet besmet 
(uitslag is negatief), dan mag het kind weer naar de 
opvang of school, ook als nog niet alle klachten zijn 
verdwenen.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor 
broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom 
apart doorlopen worden.

* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder



Verhoging of koorts?
37,5 - 37,9 of 
38,0 en hoger

NeeJa

NeeJa

Kind mag 
komen

Ja Nee

1 of meer van:
- hoesten
- verlies reuk/smaak
- benauwd

7 t/m 12 JAAR
voor:
- bso

- groep 3 - 8 
basisschool

(geldt ook voor jongere 
kinderen in groep 3;

groep is leidend)

NEUS-
VERKOUDHEID 

= 
snot in/uit de neus 

(kleur maakt niet uit) 
evt. met niezen, 

een kuchje 
en/of keelpijn. 

 

BESLISBOOM 7 t/m 12 jaar
neusverkouden kinderen toelaten 

op kinderopvang / school?
Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden 
kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen die 
een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de 
kinderopvang en/of school mogen.

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM 
en is een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang (bso en 
gastouderopvang) en scholen. Met onderstaande beslisboom kun je 
beoordelen of een verkouden kind wel of niet mag komen. Er is ook een 
beslisboom voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar. 

Als er na het doorlopen van de beslisboom toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, 
dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ 

(Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regio. 
Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan 

het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.

Heeft het kind in de afgelopen 2 weken
contact gehad met iemand (binnen of 

buiten het huishouden van het kind) die 
corona heeft? 

Óf heeft een iemand binnen het 
huishouden van het kind op dit moment

koorts of benauwdheid?

START
Is het kind neusverkouden 

en/of heeft het een loopneus? 

Kind blijft 
thuis

Ja

Past bij 
gebruikelijke/bekende 
klachten, zoals:
- hooikoorts
- astma

NeeJa

Kind mag 
komen

Kind blijft 
thuis

Kind blijft 
thuis

©  1 juli 2020. Deze beslisboom is gemaakt 
door BOinK in samenwerking met AJN 
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Als het kind getest is op corona en het is 
niet besmet (uitslag is negatief), dan mag 
het kind weer naar de opvang of school, 
ook als nog niet alle klachten zijn 
verdwenen.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet 
voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind 
moet de beslisboom apart doorlopen 
worden.

HOE LANG MOET EEN ZIEK KIND THUISBLIJVEN?

Als het kind minimaal 24 uur geen benauwdheid, 
hoesten of koorts meer heeft gehad, doorloop de 
beslisboom dan opnieuw.

Nee

Kind blijft 
thuis

Past bij 
gebruikelijke/bekende 
klachten, zoals:
- hooikoorts
- astma 

Kind blijft 
thuis

Ja Nee

Ja

Kind mag 
komen

Nee

Heeft het kind in de afgelopen 2 weken
contact gehad met iemand (binnen of 

buiten het huishouden van het kind) die 
corona heeft? 

Óf heeft een iemand binnen het 
huishouden van het kind op dit moment

koorts of benauwdheid?
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