
Zieke kinderen en school 

Kinderen gaan naar school om te leren. Als een kind ziek is en niet in staat is om naar 

school te gaan, heeft het behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht. Dat kan het 

beste in de huiselijke omgeving. Ouders melden hun kind mondeling of telefonisch 

ziek, liefst voor 8.15 uur. 

Wordt een kind onder schooltijd ziek, dan proberen wij in te schatten of een kind naar 

huis moet of toch nog op school kan blijven tot einde schooltijd. Zo niet, dan proberen 

wij de ouders te informeren en hun te vragen hun kind op te halen. Het komt ook 

regelmatig voor dat wij dan opa of oma bellen als ouders werken. Daarom is het voor 

school altijd handig actuele telefoonnummers te hebben van mensen, naast de 

ouders, die wij in zulke situaties kunnen bellen. 

  

Soms zijn kinderen ziek, maar kunnen ze wel naar school. We denken hierbij aan zieke 

kinderen waarbij het voor hun welbevinden goed is dat ze naar school gaan. Hierbij is 

overleg tussen ouders en de mentor erg belangrijk. Bij twijfel kan school advies vragen 

bij de jeugdarts of GGD. 

 

Bij enkele besmettelijke infectieziekten, die ernstig verlopen, mag het kind niet naar 

school komen omdat er risico voor de andere kinderen en leerkrachten bestaat om ook 

besmet te raken. Besmetting verloopt meestal via hoesten of via de handen. 

Er zijn ook besmettelijke infectieziekten die mild verlopen en waarbij het kind wel naar 

school kan. 

Ouders dienen in alle gevallen de school zo spoedig mogelijk hierover te informeren. De 

school kan dan, indien nodig, overleg voeren met de GGD en andere ouders informeren. 

 

Bij twijfel adviseren wij ouders altijd de huisarts te consulteren. 

 

Op school is ook een informatiemap voorhanden met informatie over verschillende 

infectieziekten die vooral voorkomen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. School heeft 

informatie over: 

• het Parvovirus-infectie(vijfde ziekte) 

• Hepatitus A (besmettelijke geelzucht) 

• Meningokokken-ziekte 

• Scabies (schurft) 

• Kinkhoest 

• Rubella (Rodehond) 

• Ziekte van Pfeiffer 

• Roodvonk 

• R.S-virusinfectie 

• Impetigo(Krentenbaard) 

• Waterpokken 

De school is verplicht om een verhoogd voorkomen van een aantal aandoeningen die 

vermoedelijk besmettelijk zijn, te melden bij de GGD. Het gaat om de volgende 

aandoeningen: 

- Diarree; melden indien meer dan eenderde deel van één mentorgroep  

  in één week klachten heeft. 

- Geelzucht: melden bij één geval. 

- Huiduitslag (vlekjes): melden bij twee of meer gevallen binnen twee 

  weken in dezelfde groep. 

- Schurft: melden bij drie gevallen in één groep. 

- Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijke infectieuze aard bv.  

  meerdere gevallen van longontsteking of hersenvliesontsteking in  

  korte tijd. 

http://www.bs-loshoes.nl/files/Roodvonk.pdf
http://www.bs-loshoes.nl/files/Krentenbaard.doc


 

Bij actuele gevallen, zoals bij de 'Mexicaanse griep' en ‘Corona’, wordt school door de 

GGD geïnformeerd hoe te handelen en wanneer te melden. 

 

Na melding onderzoekt de GGD waardoor de aandoening is veroorzaakt en/of er 

maatregelen genomen dienen worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 


