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RICHTLIJNEN RIVM INZAKE VERKOUDEN BASISSCHOOL-LEERLINGEN 

 
Mag een kind met een verkoudheid naar school? 

 
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een 
neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve: 

• als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 

• als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-
19; 

• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 
last van benauwdheid heeft. 

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven: 

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, 
koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of 
smaak); 

• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 
last van benauwdheid heeft. 

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De 

handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 
 

Gebruik onderstaande beslisboom of uw kind wel of net naar school kan komen. 

Waarom mogen jonge kinderen wel met neusverkoudheid naar school? 
Jonge kinderen zijn vaak verkouden en worden daarom nu vaak geweigerd op 
school omdat neusverkoudheid een klacht van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen 

verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-
19 lijkt beperkt te zijn. Daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in 

groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de 
kinderopvang of de BSO. 

Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan het dan 

wel naar school? 
Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt 

u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd het kind dan thuis tot de 
(nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.  

Voor kinderen die in groep 1 of 2 zitten geldt dat zij bij een neusverkoudheid wel 

naar school en de BSO mogen. Zie hiervoor de bovenstaande vraag.  

Met behulp van de beslisboom kunt u bepalen of uw kind wel of niet naar school 
mag komen: klik hier. 

 
 
MEDISCHE INFORMATIE OVER UW KIND 
In het Ouderportaal is ook de medische informatie over uw kind(eren) te lezen. 
Dit is te vinden als u op de foto van uw kind(eren) klikt en op het onderste 

tabblad klikt “over …….”. Dan kunt u links op “medisch” klikken. 
Wilt u dat ook controleren? Misschien zijn hier gedurende het jaar wijzigingen in 
geweest, die niet in ParnasSys zijn opgenomen. 
Ook hiervoor kunt u wijzigingen doorgeven via v.ramselaar@veldvest.nl . 
 

 

VOORSTELLEN 

Hoi allemaal, 
Ik ben Esther Ramselaar en ben 17 jaar oud. Ik zit in mijn eerste jaar van de 
pabo op het Fontys in Eindhoven. Ik kom dit jaar stage lopen op de basisschool. 

Het eerste half jaar loop ik op dinsdag en woensdag mee bij juffrouw Natascha 
bij de kleuters. Het tweede half jaar loop ik stage in een klas van de bovenbouw. 

Ik heb vroeger zelf ook op deze basisschool gezeten, dus vind het fijn om in een 
vertrouwde omgeving terug te zijn. Ik heb 2 zussen, die 19 en 22 zijn, en 1 
broer van 24. Ik ben geboren in Vessem en dus woon ik hier al heel mijn leven. 

Mijn hobby’s zijn: korfbal en ik zit op Jong Nederland. Ook ben ik dit jaar niet 
alleen maar lid van Jong Nederland, maar ben ook leiding geworden van de 

maxioren groep 3/4. Dit vind ik heel leuk om te doen. Ik heb een mega leuke 
vriendengroep/carnavalsgroep in Vessem. Met carnaval kunnen jullie mij dus 
veel ziwn. Ik zit bij de groep Ût is Wa/VG de Ranjatappers. 

 
 

GMR 
Beste ouders,  
Donderdag 19 november 2020 worden er verkiezingen gehouden voor de GMR 

(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van stichting Veldvest.  
In de oudergeleding zijn Jacintha de Laat, Willem Bressers en Hans Saris 

aftredend. Alleen Jacintha de Laat en Willem Bressers stellen zich opnieuw 
herkiesbaar.  
De GMR is op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor het 

lidmaatschap van de GMR.  
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en 

ouders te betrekken bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben 
samen invloed op het beleid van Veldvest.  
De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en 

die zich willen inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders 
en bestuur. Communicatie die duidelijk is, open, transparant en voor iedereen 

toegankelijk.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://rtlnederland.qualifioapp.com/20/AA55F2AA-4083-47B0-850E-C2EC10658094/s203/v1.cfm?id=AA55F2AA-4083-47B0-850E-C2EC10658094&_gameuuid=AA55F2AA-4083-47B0-850E-C2EC10658094&_pv=/20/&_sX=
mailto:v.ramselaar@veldvest.nl


Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar 

leerlingen, medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie 
om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te voldoen aan de op de volgende 

pagina beschreven competenties? Meld u zich dan aan voor de GMR!  
Dit kunt u doen door vóór1 oktober 2020 een mail met uw naam, adres en 
telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest.nl.  

Mocht u vooraf inlichtingen willen, kunt u per mail contact met mij opnemen en 
uw vragen stellen.  

Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, - per 
vergadering. Tevens biedt de GMR mogelijkheden tot verdere persoonlijke 
ontwikkeling d.m.v. cursussen over medezeggenschap, financieel beleid en 

competentiemanagement.  
Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag 

tegemoet.  
Met vriendelijke groet,  
Monique Hovens  

Secretaris GMR 
 

Een profielschets  
Een GMR-lid toont betrokkenheid bij het onderwijs en de organisatie van 

Veldvest. Dit betekent dat je als GMR lid "bovenschools" kunt denken, d.w.z. 
over de school van je kind of over de school waar je werkt heen kunnen kijken. 
Men moet tevens bereid zijn zoveel tijd vrij te roosteren, dat men minstens 80% 

van de vergaderingen aanwezig is. Ten aanzien van de verdeling van kennis over 
de GMR-leden, zien we onder de kandidaten graag iemand met expertise op 

gebied van financiën zodat er op dit gebied goede vragen gesteld kunnen worden 
aan het college van bestuur en stafmedewerkers.  
Tenslotte verwachten we van de kandidaten een positief-kritische houding in het 

overleg.  
Nadat u zich kandidaat heeft gesteld, wordt u uitgenodigd voor een 

gesprek met enkele leden van de GMR. We spreken dan met elkaar over 
bovenstaande competenties en delen we onze verwachtingen met 
elkaar.  

Na een positieve match, van beide kanten, is uw kandidatuur definitief. 
 

 
VOLLEYBAL IN VESSEM 
VC Vessem is gestart met een nieuwe trainingsgroep voor kinderen van groep 3 

en 4 van de basisschool. 
De trainingen voor het minivolleybal vinden plaats op vrijdag van 16.30-17.30 

uur in D'n Boogerd en worden gegeven door Reina van de Sande. 
In de loop van het seizoen gaan de kinderen ca. 1x per maand een toernooi 
spelen op zondagochtend. 

Er is geen wekelijkse competitie. 
Meld je aan voor 4 gratis proeftrainingen bij Reina, r.v.d.sande7@kpnplanet.nl. 

Voor meer informatie, kijk op www.vcvessem.nl. 
 
 

KORFBALVERENIGING VESSEM 
Ben jij een meisje en zit je in groep 2, 3 of 4?  

Wij zijn weer gestart met een nieuw korfbalseizoen. Wil jij ook, samen met veel 
andere meisjes uit Vessem en Wintelre, rennen, ballen gooien/vangen en scoren? 

mailto:gmr@veldvest.nl
mailto:r.v.d.sande7@kpnplanet.nl
http://www.vcvessem.nl/


Dan nodigen wij je uit om op dinsdagavond van 18.15-19.15u vrijblijvend mee te 

komen trainen op één of meerdere van onze buitentrainingen. 
We trainen tot 13 oktober buiten op het korfbalveld in Wintelre. Daniëlle en 

Janne leren jullie dan wat korfballen is. Na de herfstvakantie gaan we in de 
gymzaal korfballen. 
Laat één van je ouders even een whatsapp-bericht sturen naar 06-34345035 om 

je aan te melden. Uiterlijk maandagavond in de week dat je wil komen trainen. 
Tot ziens op het korfbalveld! 

 
 
JONG NEDERLAND 

We zijn weer begonnen met het nieuwe seizoen en we hebben er onwijs veel zin 
in. Hieronder is de groepsindeling voor basisschoolleerlingen te zien van dit 

seizoen. 
Hopelijk zien we je snel bij Jong Nederland. 
Bij vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met Bart van Herk 

(0626906440). 
 

Donderdag van 18.30-20.00u: meisjes maxioren groep 5 & 6: 
Leiding: Ivet Lemmens, Laura Geerts en Fransje de Beijer 

 
Donderdag van 18.30-20.00u: jongens maxioren groep 5 & 6: 
Leiding: Thijs Buijvoets, Rik Vugts en Ymke Brouwers 

 
Vrijdag van 18.00-19.30u: jongens en meisjes groep 3 & 4: 

Walter Lemmens, Dennis van Aaken en Esther Ramselaar 
 
Vrijdag van 19.00-20.30u: jongens junioren groep 7 & 8: 

Corneel Scheepens, Sander van de Ven, Myrthe Soetens en Sofie Liebregts 
 

Vrijdag van 19.00-20.30u: meisjes junioren groep 7 & 8: 
Anouk Lemmens, Manuela v/d Biggelaar en Sanne Klerkx-Soetens 
 

Zaterdag 10.00-12.00u: jongens en meisjes groep 1 & 2 (minioren 1 x per 
maand): 

Safira van Rooij, Anita Scheepens, Rob van Son en Regi Mijs 


