LEERLING OF DOCENT MET KLACHTEN
Een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten
Kinderen tot en met groep 8 mogen naar school bij verkoudheidsklachten. Docenten mogen bij
verkoudheidsklachten niet naar school en laten zich (bij voorkeur) testen. Let op: als ze na een test
geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school. Behalve wanneer zij
in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan (zie kopje ‘waarom quarantaine’).
Een leerling of docent heeft last van koorts, benauwdheid of hoesten
Bij deze klachten moeten leerlingen thuisblijven. Docenten wordt geadviseerd zich te laten testen en
thuis te blijven. Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde
klachten wel naar school. Behalve wanneer zij in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in
quarantaine te gaan (zie kopje ‘waarom quarantaine’).
LEERLING OF DOCENT HEEFT HUISGENOOT MET KLACHTEN
Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft
verkoudheidsklachten, maar de leerling of docent heeft zelf geen klachten. De leerling mag naar
school en de docent mag komen werken. Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een
leerling of docent heeft koorts of is benauwd. De leerling of docent mag niet naar school. Het hele
gezin moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze
weer naar school toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of benauwdheid, maar laat hij/zij zich
wel testen vanwege andere klachten zoals een verkoudheid, dan mag de leerling of docent wel naar
school.
LEERLING OF DOCENT HEEFT HUISGENOOT MET CORONA
Een leerling of docent heeft een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) die positief getest is
op corona. De leerling of docent mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m
10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon. Over het algemeen is het binnen
een huishouden met kinderen niet mogelijk om gescheiden van elkaar te leven en zal deze
quarantaine voortduren tot 10 dagen na de laatste ziektedag van de huisgenoot.
LEERLING OF DOCENT IS NAUW CONTACT VAN IEMAND MET CORONA
Een leerling (t/m groep 8) is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief getest is
op corona. Leerlingen mogen wel naar school, sport en BSO. Ze mogen niet naar verjaardagen of op
bezoek bij familie en vriendjes.
Een docent is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona.
Docenten mogen niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het
laatste contact met de positief geteste persoon.
Klasgenoten en docenten van een positief geteste leerling worden in principe niet aangemerkt als
nauwe contacten, ook al hebben zij bijvoorbeeld >15 min op < 1,5 meter afstand naast elkaar
gezeten in de les.
POSITIEF GETEST
Er is een leerling positief getest: Het kind moet in isolatie (gedurende minimaal 7 dagen na start
klachten EN 24 uur klachtenvrij). De klasgenoten en docenten hoeven niet in quarantaine (behalve
als ze via het bron- en contactonderzoek van de GGD worden aangemerkt als nauw contact) en
mogen dus naar school. Klasgenoten die naast elkaar in de les zitten worden niet aangemerkt als
nauw contact.
Er is een docent positief getest: De docent moet in isolatie (gedurende minimaal 7 dagen na start
klachten EN 24 uur klachtenvrij). De leerlingen hoeven niet in quarantaine en mogen dus naar school.

Over het algemeen is er bij een positief geteste docent medisch gezien geen aanleiding om de school
te sluiten.
Collega’s die in nauw contact zijn geweest (>15 minuten <1.5 meter) moeten thuisblijven (in
quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste collega. De GGD verricht
bron-en contactonderzoek bij de positief geteste docent om nauwe contacten te achterhalen.

