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Afspraken voor leerlingen én medewerkers 
 

Onze scholen zijn open voor onze leerlingen.  

• Scholen zullen afhankelijk van de beschikbare ruimtes en lokale situatie streven naar een zo 

beperkt als mogelijke groepsgrootte en zo weinig als mogelijke vermenging van groepen en 

verplaatsingen. 

• Scholen zullen afhankelijk van de beschikbare ruimtes en lokale situatie de school- en 

pauzetijden per groep aanpassen. 

• Er is extra aandacht voor de hygiëne- en afstandsbepalingen zoals regelmatig handen 

wassen, looproutes in de school, ventilatiemaatregelen, anderhalve meter afstand tussen 

volwassenen. 

• Mondkapjes zijn voor medewerkers verplicht en voor leerlingen vanaf groep 6 is dit een 

dringend advies in gangen en looproutes. In de klas mogen de mondkapjes af. 

• Niet onderwijs gebonden bezoekers worden zoveel mogelijk beperkt/geweerd. 

Dringend advies voor medewerkers én leerlingen:  

- doe 2 x per week een zelftest; 

- bij (milde) klachten altijd laten testen bij de GGD. 

Leerlingen moeten thuisblijven als:  

• de leerling verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), ook 

bij milde klachten (bij milde klachten, doe een zelftest. Is deze negatief dan mag de leerling naar 

school. Is deze positief laat je kind dan testen bij de GGD); 

• de leerling naast verkoudheidsklachten ook koorts boven de 38°C heeft en/of benauwd is en/of 

(meer dan incidenteel) hoest en/of plotseling verlies van reuk of smaak heeft; 

• als hij/zij getest gaat worden en/of in afwachting is van het testresultaat;  

• de leerling een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  

• de leerling bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts 

heeft en/of benauwd is. Deze huisgenoot moet zich laten testen.  

• de leerling een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. De leerling blijft 

thuis gedurende de quarantaineperiode. Als de leerling geen klachten ontwikkelt heeft na 5 dagen 

dan mag  hij/zij weer naar school na het overleggen van een negatieve test. 

 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  

• het kind (milde) verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),  

• de klachten niet alleen bestaan uit verkoudheidsklachten, bijv. als er ook sprake is van hoesten, 

koorts en/of benauwdheid, of het kind anderszins ernstig ziek is,  

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  

• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 

 

Wanneer een kind positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 10 dagen thuis in isolatie 

blijven en uitzieken.  
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Als een huisgenoot van het kind positief getest is voor COVID-19, dan gaat de leerling 10 dagen in 

quarantaine. Vanaf dag 5 na het laatste contact met de huisgenoot, kan de leerling, indien 

klachtenvrij, worden getest. Bij een negatieve uitslag mag de leerling uit quarantaine en weer naar 

school. 

 

Is de leerling in nauw contact geweest met iemand die positief getest is voor COVID-19, dan blijft 

hij/zij 10 dagen thuis tenzij het kind na 5 dagen een negatieve testuitslag van de GGD kan overleggen 

en klachtenvrij is. 

 

Bij een besmetting in een (sub)groep, gaat de (sub)groep (inclusief leerkracht) 10 dagen in 

quarantaine tenzij leerkrachten en/of leerlingen na 5 dagen een negatieve testuitslag van de GGD 

kunnen overleggen en klachtenvrij zijn. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 

 

In alle gevallen geldt dat de instructies en adviezen van de GGD leidend zijn. 


