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Document : Melding van een positieve test gezinslid, quarantaine kind, testresultaat kind of 

hoogrisicocontact 

Wij volgen de beslisboom die is gemaakt door de VWVJ in samenwerking met Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid om te bepalen of een kind al dan niet naar school mag komen als iemand in het gezin positief getest is voor 

covid-19. (zie achterkant) 

Een kind in de basisschool heeft altijd een nauw contact met zijn gezinsleden.  Dit wil zeggen dat als 

iemand in het gezin positief test, het kind ofwel een negatieve test kan voorleggen en dit                    

op dag 1( en een tweede test op dag 7) alvorens het naar school mag komen. Ofwel blijft het kind 

samen met zijn gezin in quarantaine voor 10 dagen. 

Gelieve onderstaande gegevens aan te vullen :  

Klas : ………………………………      Naam : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Kruis aan wat juist is (meerdere mogelijkheden mogelijk) :  

O    In het gezin heeft iemand een positieve test – datum ……………………………… 

                      O   Mijn kind is getest - datum ………………………… en heeft een positieve uitslag  

O  Mijn kind is getest – datum ………………………… en heeft een negatieve uitslag                  

 Dit is de eerste test (mijn kind mag naar school) 

O    Mijn kind is getest – datum ………………………… en heeft een negatieve uitslag                  

 Dit is de tweede test na dag 7 - (mijn kind mag naar school) 

O    Mijn kind wordt wel – niet getest en gaat in quarantaine vanaf datum    

 ……………………….    tot en met datum …………………………………… 

        O    Mijn kind kwam in contact met een besmet persoon (buiten het gezin)  

 

Datum : ……………                                                            Handtekening ouders   

                                                                  

                                                                                              ……………………………..   

   

Verwittig steeds de school (leerkrachten/of directie)  Dit kan altijd snel via Smartschool. 

Gelieve dit document of een document van de arts aan de school te bezorgen dan kunnen wij als 

school snel schakelen.   Zo kunnen wij zorg dragen voor elkaar. 


