
 

   
 
 
 
 

Tegelen, 22 september 2020 

Onderwerp: Stappenplan Corona Maatregelen Vervolg 

 

 

 

Beste ouders en verzorger(s),  

 

Nog steeds houdt het coronavirus ons behoorlijk in de greep. Daarom blijft het belangrijk om ons 

allemaal te houden aan de corona-maatregelen. Bij de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon 

staan gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en medewerkers voorop. We willen er daarom 

zoveel mogelijk voor zorgen dat er geen personen met corona gerelateerde klachten aanwezig zijn op 

onze scholen. Hiermee dragen we bij aan de bestrijding van de bron.  

Hoe te handelen bij corona gerelateerde klachten? 

Nu de scholen weer een paar weken volledig geopend zijn merken we dat er onduidelijkheid heerst 

over hoe te handelen bij klachten die gerelateerd zijn aan corona. Wanneer mogen 

leerlingen/medewerkers naar school komen en wanneer niet? We hebben daarom een stappenplan 

gemaakt waarin u precies kunt zien wat u moet doen als uw zoon of dochter corona-gerelateerde 

klachten heeft of als huisgenoten van leerlingen klachten hebben. Door meteen op de juiste manier 

te handelen hopen we de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren.  

Het stappenplan vindt u hieronder. Een soortgelijk stappenplan hanteren we ook voor onze 

medewerkers. Overigens heeft onderwijspersoneel vanaf vandaag voorrang bij het laten afnemen 

van een coronatest. Hiermee hopen we lesuitval zo veel mogelijk te beperken. 

Ik hoop dat u met deze informatie meer duidelijkheid hebt gekregen over de geldende afspraken en 

maatregelen van dit moment. Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u contact opnemen 

met de teamleider Thijs van Montfort of de schooldirecteur. 

Met vriendelijke groet,  

 

Gert-Jan Wismans 

Directeur Impuls 

 

 

 



 

   
 
 
 
 

 

Stappenplan voor leerlingen van Onderwijsgroep Buitengewoon 

 Actie volgens protocol Vervolgactie volgens protocol 

Stap 1   

Leerling heeft klachten 
gerelateerd aan corona. 
Hieronder wordt verstaan:  
verkoudheidsklachten 
(neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn), hoesten, 
benauwdheid, verhoging of 
koorts (vanaf 38 graden 
Celsius), verlies van reuk/en 
of smaak (zonder 
neusverstopping). 

Leerling blijft thuis en meldt 
zich ziek via het bekende 
verzuimprotocol. 

Leerling laat zich testen via het 
landelijke beleid. 

Stap 2   
Testperiode Leerling blijft thuis in 

afwachting van uitslag. 
Leerling informeert mentor.  

Stap 3   
De uitslag is bekend en de 
leerling is positief getest. 

Leerling ziekt uit en blijft 
minimaal 7 dagen na start van 
de symptomen in 
thuisquarantaine totdat 
klachten voorbij zijn. Indien de 
leerling minimaal 24 uur 
klachtenvrij is mag hij weer 
naar school. 

Leerling informeert mentor 
over positieve uitslag. 
GGD-protocol treedt in 
werking. Leerling volgt het 
protocol van de GGD. 

De uitslag is bekend en de 
leerling is positief getest maar 
heeft (nog) geen klachten. 

Leerling blijft 72 uur in 
thuisisolatie. Zijn er na 72 uur 
geen corona-gerelateerde 
klachten dan mag de leerling 
weer naar school komen. 

Leerling informeert mentor 
over positieve uitslag. 
GGD-protocol treedt in 
werking. Leerling volgt het 
protocol van de GGD. 

De uitslag is bekend en de 
leerling is negatief getest.  

Leerling ziekt uit en komt weer 
naar school als hij/zij minimaal 
24 uur klachtenvrij is.  

Leerling informeert mentor 
over negatieve uitslag. 

 

 



 

   
 
 
 

 

 

Stappenplan voor huisgenoten van leerlingen van Onderwijsgroep Buitengewoon 

Situatie Actie volgens protocol Vervolgactie volgens protocol 

Stap 1   

Huisgenoot van de leerling 
heeft klachten gerelateerd 
aan corona. Hieronder wordt 
verstaan:  
verkoudheidsklachten 
(neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn), hoesten, 
benauwdheid, verhoging of 
koorts (vanaf 38 graden 
Celsius), verlies van reuk/en 
of smaak (zonder 
neusverstopping). 

Huisgenoot wordt getest Huisgenoot laat zich testen via 
het landelijke beleid. 

Stap 2   
Testperiode huisgenoot Leerling blijft thuis wanneer de 

huisgenoot én 
verkoudheidsklachten én 
koorts heeft. In alle andere 
gevallen mag de leerling naar 
school.  

Leerling informeert mentor 
wanneer hij/zij thuis moet 
blijven.   

Stap 3    
Uitslag bekend en de 
huisgenoot is positief getest 

Huisgenoot ziekt uit. Leerling 
blijft 10 dagen in 
thuisquarantaine totdat de 
klachten van de huisgenoot 
voorbij zijn.  

GGD-protocol treedt in 
werking. Leerling volgt het 
protocol van de GGD. 

Uitslag bekend en de 
huisgenoot is positief getest 
maar (nog) geen klachten 

Leerling blijft 72 uur in 
thuisisolatie. Zijn er na 72 uur 
geen corona-gerelateerde 
klachten dan mag de leerling 
weer naar school komen. 

GGD-protocol treedt in 
werking. Leerling volgt het 
protocol van de GGD. 

Uitslag bekend en is negatief 
getest 

Huisgenoot ziekt uit. Leerling 
komt weer naar school.  

Leerling informeert mentor 
over negatieve uitslag 
huisgenoot. 

 


