
Protocol bij coronabesmetting

Versie 05-02-2021



Coronabesmetting leerkracht

Een leerkracht met corona-
gerelateerde klachten meldt dit bij 
de directie en vraagt direct een 
coronatest aan (let op: 
voorrangsprocedure en snel-
testen!).

De directie informeert of de 
leerkracht in staat is om 
afstandsonderwijs te verzorgen 
wanneer vervanging op school 
niet beschikbaar is.

Negatief getest: de leerkracht komt 
werken als de gezondheid het 
toelaat.

Positief getest: de leerkracht meldt 
de besmetting direct bij directie. 

- klas direct in quarantaine, testen 
vanaf 5e dag, anders 5 dagen langer 
in quarantaine

- Instructies GGD o.a. m.b.t.:
*bron- en contactonderzoek
* informeren ouders/verzorgers
* informeren team
* quarantaine maatregelen

Indien de leerkracht niet ziek is, 
dan kan hij/zij uiterlijk vanaf de 
tweede dag het afstandsonderwijs 
verzorgen vanuit quarantaine.

Als er wel sprake is van ziekte, en 
er geen vervanging beschikbaar is, 
dan ouders/verzorgers informeren 
over het niet kunnen voorzien in 
de continuiteit van het onderwijs!

Fysiek onderwijs start (in overleg met 
GGD) weer op na:

* voldoende negatief geteste leerlingen;

* na verloop van quarantaine (zonder 
vertoon van symptomen);

* niet geteste kinderen doorlopen 
standaard de volledige quarantaine 
periode (zonder vertoon van 
symptomen).

Bronnen:
• gezondsheidscheck RIVM
• protocollen en checklists
• GGD Brabant-Zuidoost
• RIVM Kinderen 0 t/m 12 jaar
• Ministerie OCW – COVID-19
• Beslisboom kind 0 t/m groep 8
• Handreiking Neusverkouden kinderen (RIVM)
• protocol Bron- en contactonderzoek COVID-19

GGD Brabant-Zuidoost
088-0031111

onderwijs.corona@ggdbzo.nl

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Corona-adviezen-voor-onderwijs-en-kinderopvang.aspx
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
https://www.boink.info/beslisboom
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco


Coronabesmetting leerling

Een leerling met corona-gerelateerde 
klachten, ook milde, blijft thuis!

Bij vergelijkbare (bij het kind bekende) 
chronische klachten treden 
directie/leerkracht in overleg met de 
ouders/verzorgers.

Geen test: de leerling mag weer naar 
school komen wanneer deze 24 uur 
klachtenvrij is.

Negatief getest:
de leerling komt weer naar school als er 
verder geen symptomen zijn.

Positief getest:
- klas (incl. leerkracht) direct in 
quarantaine, testen vanaf 5e dag, anders 
5 dagen langer in quarantaine

- Instructies GGD o.a. m.b.t.:
*bron- en contactonderzoek
* informeren ouders/verzorgers
* informeren team
* quarantaine maatregelen

Indien de leerkracht niet ziek is, dan kan 
hij/zij uiterlijk vanaf de tweede dag het 
afstandsonderwijs verzorgen vanuit 
quarantaine.

Als er wel sprake is van ziekte, en er geen 
vervanging beschikbaar is, dan 
ouders/verzorgers informeren over het niet 
kunnen voorzien in de continuiteit van het 
onderwijs!

Fysiek onderwijs start (in overleg met GGD) 
weer op na:

* voldoende negatief geteste leerlingen;

* na verloop van quarantaine (zonder 
vertoon van symptomen);

* niet geteste kinderen doorlopen 
standaard de volledige quarantaine 
periode (zonder vertoon van symptomen).

Extra maatregelen SKOzoK:
• Kinderen blijven ook thuis bij lichte 

klachten.
• Kinderen met symptomen worden 

z.s.m. opgehaald op school.
• Kinderen blijven 10 dagen thuis bij 

terugkomst van een reis uit een code 
rood/oranje gebied!


