Stappenplan voor vso-leerlingen en leerlingen van praktijkonderwijs
van Onderwijsgroep Buitengewoon
Situatie

Actie volgens protocol

Vervolgactie volgens protocol

Stap 0 Dringend advies: doe 2 x week een zelftest
Stap 1a
Leerling heeft milde klachten
gerelateerd aan corona.
Hieronder wordt verstaan:
verkoudheidsklachten
(neusverkoudheid, loopneus,
licht hoestje)

Leerling doet een zelftest.
Bij aanhoudende milde
klachten → stap 1b

Bij negatieve uitslag mag de
leerling naar school.
Bij positieve uitslag blijft de
leerling thuis en laat zich
testen bij de GGD.
De leerling meldt zich ziek via
het bekende verzuimprotocol.

Stap 1b
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.

Leerling blijft thuis in
afwachting van uitslag.

Leerling informeert mentor.

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 gaat in thuisisolatie.
Zijn er na 5 dagen geen
corona-gerelateerde klachten
dan mag de leerling weer naar
school komen na overleggen
van een negatieve testuitslag.
Leerling ziekt uit en komt weer
naar school als hij/zij minimaal
24 uur klachtenvrij is.

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

Stap 2
Testperiode
Stap 3
De uitslag is bekend en de
leerling is positief getest.

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

De uitslag is bekend en de
leerling is negatief getest.
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Leerling informeert mentor
over positieve uitslag.
GGD-protocol treedt in
werking. Het advies van de
GGD is altijd leidend.
Leerling informeert mentor
over negatieve uitslag.

