BESLISBOOM COVID-19 VOOR LEERLINGEN IN HET KLEUTERONDERWIJS.
Mag de leerling naar school?
START
Is de leerling extra kwetsbaar voor corona?
Bespreek dit met de behandelende arts of CLB-arts.

ja

De kleuter blijft thuis.

nee
nee

Heeft de kleuter plots klachten die behoren tot één of
meer van deze 3 groepen?
Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de
koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na vaccinatie.
Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende
klachten (bv. bij een leerling die astma heeft) tellen
niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.
Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn,
ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen
eetlust.

ja

Heeft de kleuter in de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die corona heeft in zijn (klas)bubbel?
ja

nee

Moet de kleuter in het ziekenhuis blijven?
Behoort een gezinslid tot de risicogroep
voor een ernstig verloop van COVID-19?

Wie is de persoon die corona heeft?

Een kleuter uit
dezelfde
(klas)bubbel.

ja

nee

Een kind of
volwassene uit
hetzelfde gezin.

De kleuterbegeleider of - verzorger in de
(klas)bubbel van de kleuter.

Leerlingen die enkel klachten hebben van een
verkoudheid of van neusloop door allergie, mogen naar
school.
Een test is niet
nodig.

Verkoudheid =
Snot in/uit de neus
(kleur maakt niet uit),
eventueel met niezen
of een kuchje.

De kleuter blijft thuis
en wordt getest.
Het is corona.

Het is geen corona.

nee

De kleuter kan opnieuw
naar school als er geen
koorts meer is en de
klachten beter zijn.

Heeft de kleuter nauw contact gehad met iemand die corona heeft?
Contacten met gezinsleden (kinderen en volwassenen) zijn altijd nauwe contacten.
Contacten met andere volwassenen en met kinderen vanaf 12 jaar (of vanaf het secundair
onderwijs) zijn nauwe contacten, als er langer dan 15 minuten contact was op minder dan 1,5 m
zonder mondmasker (op mond en neus!) of bij knuffelen, kussen, handen schudden,…

De kans is heel groot
dat het corona is.
Een test is niet nodig.

De kleuter blijft thuis zolang hij besmettelijk is.
Dit is 7 dagen na de start van de klachten.
De kleuter kan na 7 dagen opnieuw naar school als
er 3 dagen geen koorts is en de klachten beter zijn.
ja

De kleuter blijft thuis en wordt getest.
Het is corona.

Het is geen corona.

De kleuter blijft tot 7 dagen na het nauw
contact thuis en kan opnieuw naar school als
er geen koorts is en de klachten beter zijn.
+ 7 dagen verhoogde waakzaamheid

De leerling blijft 7 dagen thuis.
De kleuter blijft 7 dagen na het nauw contact thuis. Een test is niet nodig.
+ 7 dagen verhoogde waakzaamheid
= De kleuter mag al naar school, maar moet andere sociale contacten
beperken. Nog even dus geen hobby’s of bezoek aan familie of vrienden.
Volg de gezondheid van je kleuter goed op. Bel de huisarts bij klachten.

Contacten met kinderen jonger dan 12 jaar (of in de lagere school) zijn geen nauwe contacten.
nee

De kleuter mag naar school.

Zijn er na het doorlopen van de beslisboom nog vragen of onduidelijkheden?
Neem dan contact op met de huisarts of CLB-arts.

WAAROM WORDEN KLEUTERS NIET STEEDS GETEST?
‘Hoe meer je test, hoe meer je er vindt’, gaat niet echt op voor kleuters. Ze worden sinds mei 2020 meer getest. Toch zien we bij hen geen grote toename
van het aantal positieve testen.
Kleuters zijn zelden ernstig ziek door corona. Ze hebben wel regelmatig klachten die vergelijkbaar zijn met corona. Hen telkens testen, lijkt geen goed idee.
De test wordt diep in de neus afgenomen en is pijnlijk voor jonge kinderen. Kleuters worden daarom enkel getest als het resultaat van de test bijkomend
helpt om te bepalen wat moet gebeuren.

DE KLEUTER IS ZIEK EN HEEFT CONTACT GEHAD MET EEN PERSOON DIE CORONA HEEFT.
WAAROM ZIJN ER 3 MOGELIJKHEDEN?
Het risico op besmetting van de kleuter na contact met een persoon die corona heeft, is niet altijd even groot.
Heeft iemand binnen het gezin corona? Dan is de kans dat de zieke kleuter besmet is zo groot, dat zelfs niet moet getest worden. We gaan er vanuit dat
de kleuter ook corona heeft.
Heeft iemand binnen de klasbubbel corona? Dan hangt de volgende stap af van de leeftijd van die persoon. De wetenschap toont vandaag immers dat
kinderen onder de 12 jaar minder besmettelijk zijn dan oudere kinderen of volwassenen.
➔ De zieke kleuter had contact met een klasgenoot die corona heeft
De kans is klein dat de kleuter besmet werd. Toch moeten we voorzichtig zijn. Als de test toont dat het corona is, zijn er in totaal 2 positieve
gevallen, wat doet vermoeden dat er transmissie is van het coronavirus in de klasbubbel. Dan gaat de volledige klasbubbel in quarantaine.
Toont de test dat het geen corona is, dan mag de kleuter opnieuw naar school.
➔ De zieke kleuter had contact met de kleuterbegeleider die corona
Als de kleuterbegeleider corona heeft en contact had met de kleuters op het moment dat hij/zij besmettelijk was, dan gaat de volledige klasbubbel
in quarantaine voor 7 dagen na het laatste contact.
De kans dat de zieke kleuter besmet werd, is groter. Kleuters die binnen de 14 dagen na het contact klachten vertonen, worden getest, aangezien
het testresultaat zal bepalen of familieleden (en andere nauwe contacten) al dan niet in quarantaine moeten worden geplaatst.
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