
Kleuteronderwijs: Wanneer mag mijn kind NIET/WEL naar school? 
Bron   Beslissingsboom (Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdzorg) en Onderwijs Vlaanderen 
 

De kleuter mag NIET naar school De kleuter mag naar school 
ð Als de kleuter de  afgelopen 2 weken in nauw contact is geweest met een positief getest 

persoon.  
o een gezinslid is steeds nauw contact.  
o andere nauwe contacten zijn personen ouder dan 12 jaar waarmee langer dan 15 

minuten contact is geweest 
De kleuter moet NIET getest worden , maar blijft 14 dagen thuis. 

ð Als de kleuter ENKEL een 
verkoudheid heeft: snot in/uit de 
neus eender welke kleur, 
eventueel met niezen of kuchje. 

ð Als de kleuter de laatste 2 weken 
GEEN contact heeft gehad met 
een positief getest persoon en als 
er geen gezinslid behoort tot 
hoge risicogroep en er  geen 
koorts meer is en de klachten 
beter, 

ð De kleuter heeft PLOTS klachten :  
o 38° of meer graden koorts* 
o Hoesten of problemen met ademhalen= buiten gekende klachten (allergie of astma) 
o Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, ongewone 

vermoeidheid of geen eetlust 
Raadpleeg de huisarts , het kind blijft thuis 

* koorts: Wanneer kinderen de avond of nacht voordien koorts hadden en een koortswerend middel toegediend kregen,  
                 blijven ze uit voorzorg ook de volgende dag thuis. 
 
  Voorbeelden: 

1. Broer(tje), zus(je) of een ouder is ziek en test positief op corona. 
ð Dit is nauw contact, kleuter blijft 14 dagen thuis. Heeft de kleuter nadien geen koorts? Dan kan deze naar school. 

 
2. Gezinslid is ziek en wordt(is) getest, maar de uitslag is nog niet gekend. 

ð De kleuter blijft uit voorzorg thuis tot het resultaat gekend is. De resultaten worden snel meegedeeld.  
 

3. Een medekleuter uit de klas test positief op corona. 
ð Als je kleuter niet ziek is mag deze naar school. (Kinderen jonger dan 12 jaar zijn geen nauwe contacten.) Tenzij CLB-arts  

anders beslist. 
 

4. De klasleerkracht test positief op corona. 
ð Dit is nauw contact, kleuters blijven 14 dagen thuis. Heeft de kleuter nadien geen koorts? Dan kan deze naar school. 


