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Doel:
Deze kaart is gemaakt met als doel om duidelijkheid te scheppen welke stappen we nemen als een leerling,
leerkracht of ouder/huisgenoot (mogelijk) besmet is met het coronavirus of als het in contact is geweest met een
(mogelijk) besmet persoon.

Afspraken:
De volgende beslismomenten zijn hieronder uitgewerkt:
- Wegstuurbeleid
- Thuisblijf regels leerlingen
- Thuisblijf regels personeel
- Onderwijs bij zieke leerkracht of leerling

Wegstuurbeleid:
-

Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd bij
thuisblijfregels personeel gaat het personeelslid naar huis
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd bij thuisblijfregels
leerlingen gaat de leerling naar huis

Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald. De ouder/verzorger blijft
buiten de school en houdt afstand.

Thuisblijf regels leerlingen:
Kinderen van 4 t/m 12 jaar (primair onderwijs)
Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen met klachten niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse
opvang en blijven thuis. Dit geldt zowel bij milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als bij zware
klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid).
Uitgezonderd zijn kinderen die:
- Af en toe hoesten;
- Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
- Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;

Wat als een kind met klachten niet getest wordt?
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig
klachtenvrij is.
Kinderen blijven thuis:
- Blijven thuis en laten zich testen als ze klachten hebben die passen bij corona. Dus ook bij milde klachten
zoals verkoudheid
- Blijven thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts heeft of last van benauwdheid
- Blijven thuis en laten zich testen als een gezinslid corona heeft
- Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw1 contact hadden met iemand met corona
- Blijven thuis en laten zich testen als zij op school contact hadden met iemand met corona
Als iemand anders in huis klachten heeft:
- De huisgenoot met klachten blijft thuis en laat zich testen
- Let op: Heeft een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid? Dan blijft
iedereen thuis tot de testuitslag er is, ook de kinderen
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Nauwe contacten:
Iemand, buiten je huisgenoten, met wie je langer dan 15 minuten contact had op minder dan 1,5 meter afstand. Of iemand met wie je
binnen 24 uur – bij elkaar opgeteld - langer dan 15 minuten contact had op minder dan 1,5 meter afstand.
Iemand met wie je minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact had met een groot risico op besmetting. Bijvoorbeeld
als iemand je in het gezicht hoest, of als je lichamelijk contact had zoals knuffelen of zoenen.

Positief geteste leerling:
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten
meer heeft.
Als iemand in huis corona heeft:
- Degene met corona gaat in thuisisolatie (dat betekent op een eigen kamer blijven en afstand houden van
huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten op de website van het
RIVM
- De rest van het gezin gaat in quarantaine en laat zich meteen testen. Ook als zij geen klachten hebben. De
quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht in de
buurt zijn geweest van degene met corona. Ze kunnen zich na 5 dagen opnieuw laten testen. Als deze test
negatief is en ze hebben geen klachten gekregen, mogen ze uit quarantaine
- Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde
patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag

Als iemand op school of de kinderopvang corona heeft:
- Heeft iemand in de klas van uw kind of de kinderopvangroep van uw kind corona? De GGD adviseert dan
wie er in quarantaine moet. Vaak is dat de hele groep of klas
- Uw kind moet dan 10 dagen in quarantaine en kan na 5 dagen getest worden. Is de testuitslag negatief?
Dan mag uw kind weer naar buiten en naar school
- Uw kind kan ook direct getest worden om het virus snel op te sporen. Maar als die test negatief is dan
moet uw kind nog wel in quarantaine blijven en na 5 dagen opnieuw testen

Thuisblijfregels medewerkers school:
De school past RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuisblijven:
- Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
- Hoesten
- Verhoging of koorts > 38°C
- Moeilijk ademen/benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)
Positief geteste medewerker:
- Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten
meer heeft
- Wanneer een personeelslid positief getest is op corona en een verminderde weerstand heeft dan mag
hij/zij pas uit isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 en het minimaal
14 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd

Positief getest omgeving medewerker:
- Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38°C
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis
- Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft,
moet het personeelslid 5 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Indien de huisgenoot
dan geen klachten heeft ontwikkeld, mag het personeelslid 5 dagen na de testafname weer naar school
- Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft het personeelslid 10 dagen na het laatste nauwe contact met
deze persoon thuis. Vanaf dag 5 kan het personeelslid zich laten testen en bij een negatieve uitslag mag
hij/zij uit quarantaine.
- Als het personeelslid, indien er sprake is van thuisquarantaine, geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij
thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.
- Als het personeelslid in nauw contact is geweest van een bevestigde COVID-19 patiënt dan moet het
personeelslid 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 min. op minder dan
1,5m afstand. Vanaf dag 5 kan het personeelslid zich laten testen en bij een negatieve uitslag mag hij/zij
uit quarantaine.
- Indien het personeelslid een nauw contact met een bevestigde coronapatiënt heeft gehad kan het
personeelslid zich na 5 dagen laten testen en bij een negatieve uitslag eerder dan de 10de dag uit
quarantaine.

Onderwijs bij afwezigheid leerkracht of leerling:
Contact zieke/afwezige leerlingen:
- Mogelijk maken dat afwezige leerlingen (online) onderwijs op afstand krijgen.
- Leraren houden contact met deze leerlingen
Afwezigheid leerkracht (leerlingen zijn wel op school):
- School zoekt in eerste instantie een invaller (zie kwaliteitskaart noodplan invaller)
- Is er geen invaller beschikbaar dan zorgt school voor onderwijs op afstand. Indien mogelijk door de
leerkracht die thuis is. Is de leerkracht te ziek om onderwijs op afstand te geven kijkt de school wat
mogelijk is.
Afwezigheid leerkracht (groep is in quarantaine):
- Leerkracht is in staat om onderwijs op afstand te verzorgen, dan krijgen de kinderen weer thuisonderwijs
- Is de leerkracht te ziek om onderwijs op afstand te geven kijkt de school wat mogelijk is.

