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Onderwijs op afstand/thuiswerk 

 
 

Het aantal kinderen met neusverkoudheid/hoesten/snotneuzen c.s. is de afgelopen 

periode flink toegenomen. 

Daarnaast hebben we inmiddels al een aantal keren te maken gehad met 

leerkrachten/medewerkers die door corona gerelateerde klachten thuis in afwachting 

waren van testresultaten Covid-19. 

Gelukkig in alle gevallen negatief. 

Tot nu toe hebben we intern vervangingen via de vervangerspool kunnen opvangen. 

Met de herfstmaanden in aantocht kan ik helaas geen enkele garantie geven dat alle 

groepen een leerkracht hebben. 

De lange wachttijden op de uitslagen maakt de situatie er niet makkelijker op. 

Dit kan voor uw kind/kinderen betekenen dat er geen leerkracht beschikbaar is en de 

klas niet op school opgevangen kan worden. 

Wij zijn intern zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau aan het kijken wat binnen 

de verwachte omstandigheden haalbaar is om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk 

te verzorgen. 

Op dit moment wordt er vanuit de Trinoom geen huiswerk meegegeven aan kinderen die 

korttijdelijk thuis zijn i.v.m. een verkoudheid. 

Ervaring heeft tevens geleerd dat onderwijs op afstand via een laptop in een volle klas, 

de geluidskwaliteit onder de maat is. 

Daarnaast mogen i.v.m. de AVG geen leerlingen in beeld komen. Dit maakt het plaatsen 

van de laptop erg lastig. 

Tenslotte ontving ik vragen over het testen van kinderen. 

Als school kunnen wij testen niet verplichten. Dit is de verantwoordelijkheid van 

ouder/verzorger. 

Verder treft u onderaan deze nieuwsbrief de beslisboom als het gaat over kinderen tot 6 

jaar en kinderen vanaf 7 jaar tot 12 jaar. 

Ik houd u op de hoogte als het gaat om nieuwe ontwikkelingen/afspraken betreffende 

deze situatie. 

 

Schrijven van GGD 

 

Zoals hierboven al vermeld neemt het aantal kinderen dat thuis blijft inzake corona 

gerelateerde klachten weer toe. Als school hebben wij hierin een meldingsplicht richting 

de GGD en vanuit daar de vraag gekregen u onderstaande brief onder de aandacht te 

brengen.  

 

 

 

 

 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

 

Privacy-voorkeuren instellen in Parro 

 

Als basisschool hebben we te maken met de AVG-regeling. Deze regeling zorgt ervoor 

dat we niet ‘zomaar’ leerlinggegevens of beeldmateriaal van uw kind mogen verspreiden 

of delen. Vaak moet u daarvoor als ouder toestemming geven. Op De Trinoom gebruiken 

we Parro om deze  

privacy-voorkeuren te registreren. U kunt ze hier vinden door te gaan naar  

Instellingen > Privacy-voorkeuren. Vervolgens kunt u hier per kind de privacy-

voorkeuren instellen. Wanneer u dit heeft gedaan ontvangt u per mail een bevestiging. 

Het gaat om de volgende keuzes: 

 

• Beeldmateriaal Parro 

De school mag foto's of video's van je kind delen in mededelingen en updates aan 

jou en andere ouders in je besloten Parro groep(en)                                           

  

• Groepsfoto schoolfotograaf 

Je kind mag op de groepsfoto die door de schoolfotograaf wordt genomen.  

Deze foto wordt gedeeld met de andere ouder(s)/verzorger(s) van de groep.     

  

• Verzamelen NAW gegevens t.b.v. groepslijsten 

Bij het verspreiden van de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar wordt de 

voor- en achternaam van je kind op de lijsten weergegeven. 

               

We vragen u vriendelijk om in Parro voor elk kind apart de privacy-voorkeuren in te 

vullen. Alvast bedankt. 
 

 

Interne contactpersonen 

 

Afgelopen weken zijn wij langs de groepen 5 t/m 8 geweest om onszelf voor te 

stellen. Wij, Karin Arts en Wencke Müskens,  zijn de interne contactpersonen binnen de 

Trinoom. Wij zijn er voor leerlingen en ouders die problemen ervaren, die zij in eerste 

instantie niet met de leerkracht kunnen/willen delen of op kunnen lossen. 

Wij luisteren en helpen eventueel bij het vinden van een oplossing of wijzen de juiste 

route bij een klacht. Alles wat wordt besproken met ons als intern contactpersoon wordt 

vertrouwelijk behandeld. Leerlingen van de bovenbouw kunnen ons bereiken door een 

briefje in het speciale ‘hartendoosje’ te stoppen voorzien van hun naam en klas. Wij 

komen op een gepast moment dan met ze praten. Voor ouders zijn we bereikbaar via 

onze mailadressen.  

Karin Arts: karin.arts@kansenkleur.nl 

Wencke Müskens: wencke.muskens@kansenkleur.nl 

 

Wij horen het graag als we u ergens bij kunnen helpen.   

Wencke en Karin 
 

mailto:karin.arts@kansenkleur.nl
mailto:wencke.muskens@kansenkleur.nl


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?

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

** kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder

NeeJa

Nee 
kind heeft normale 

temperatuur  of 
verhoging

 (37,5 t/m 37,9)

Kind mag 
komen

JaNee

Is er sprake van hoesten en/of 
verlies reuk/smaak

Heeft iemand binnen het 
huishouden van het kind 
(waartoe ook het kind zelf 
behoort) op dit moment 

corona, koorts (38,0 of hoger) 
of benauwdheid? 

Kind blijft 
thuis

Ja

Past bij gebruikelijke/bekende 
klachten, zoals hooikoorts 
of astma

NeeJa

Kind mag 
komen

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. 

Bij twijfel of vragen kunt u ook bellen naar het landelijke informatienummer
coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)

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

TESTEN & THUISBLIJVEN

Volg bij een positieve testuitslag van het kind of een 
huisgenoot de instructies van de GGD op. 

Ouders en (oudere) kinderen met klachten zoals:
- verkoudheid
- hoesten
- verhoging
- plotseling verlies van smaak of reuk
worden geadviseerd zich te laten testen.

Heeft het kind een negatieve testuitslag (geen 
corona) mag het weer naar de kinderopvang/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.

Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. 
(ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele 
versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang. 

HOE LANG MOET EEN KIND THUISBLIJVEN?

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

Heeft het kind in de afgelopen 
10 dagen (nauw) contact 

gehad met iemand (binnen of 
buiten het huishouden van het 

kind) die corona heeft?

Kind blijft 
thuis

Ja Nee

Heeft iemand binnen het 
huishouden van het kind 
(waartoe ook het kind zelf 

behoort) op dit moment, koorts 
(38,0 of hoger) of 
benauwdheid? 

Kind blijft 
thuis

Ja
Nee

kind heeft normale 
temperatuur of 

verhoging 
(37,5 t/m 37,9)



Heeft het kind 
verhoging? 
(37,5 - 37,9)

NeeJa

NeeJa

Kind mag 
komen

Ja Nee

Is er sprake van  
hoesten en/of verlies 
van reuk/smaak?

* 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?

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM 
en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang 
(bso en gastouderopvang) en scholen. Met onderstaande beslisboom 
kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar de 
kinderopvang/school mag. 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.
Bij twijfel of vragen kunt u ook bellen naar het landelijke informatie-

nummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)

Heeft iemand binnen het 
huishouden van het kind 
(waartoe ook het kind zelf 
behoort) op dit moment 

corona, koorts of 
benauwdheid? 

START
Is het kind neusverkouden 

en/of heeft het een loopneus? 

Kind blijft 
thuis

Ja

Past het bij 
gebruikelijke/bekende 
klachten, zoals 
hooikoorts of astma?

Nee Ja

Kind mag 
komen

Kind blijft 
thuis

Kind blijft 
thuis

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

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 KIND 
THUISBLIJVEN?

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

Nee

Kind blijft 
thuis

Past het bij 
gebruikelijke/bekende 
klachten, zoals hooikoorts 
of astma? 

Kind blijft 
thuis

Ja Nee

Ja

Kind mag 
komen

Nee

Heeft iemand binnen het 
huishouden van het kind 
(waartoe ook het kind zelf 
behoort) op dit moment 

corona, koorts of 
benauwdheid?  

Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. 
(ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele 
versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang.

TESTEN & THUISBLIJVEN

Volg bij een positieve testuitslag van 
het kind of een huisgenoot de 
instructies van de GGD op.

Ouders en (oudere) kinderen met 
klachten zoals:
- verkoudheid
- hoesten
- verhoging
- plotseling verlies van smaak of reuk
worden geadviseerd zich te laten 
testen.

Bij een negatieve testuitslag (geen 
corona) mag het kind weer naar de 
kinderopvang/school, ook als nog niet 
alle klachten zijn verdwenen.
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