
   

 

  

  

            

  

 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN T.A.V. CORONA EN BASISONDERWIJS    

ISOLATIE & QUARANTAINE   
Waarom isolatie?   
Als iemand positief getest is op corona, is deze persoon besmettelijk voor andere personen. Om deze reden moet 
iemand in isolatie. De positief geteste persoon mag pas uit isolatie als hij/zij 24 uur zonder klachten is EN 
minimaal 7 dagen na start klachten. Deze regels gelden voor volwassenen en kinderen.   
  
Waarom quarantaine?   
Als iemand in nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) is geweest met een persoon met corona, of op reis is 
geweest naar een oranje gebied, hebben ze een hoger risico om zelf corona te ontwikkelen. Twee dagen voordat 
mensen klachten ontwikkelen kunnen ze het virus al verspreiden en anderen besmetten. Om te voorkomen dat 
nauwe contacten mensen besmetten wordt hen geadviseerd om in quarantaine te gaan. Na 5 dagen quarantaine 
kan er getest worden.  Als de test negatief is dan zal de quarantaineperiode worden beeindigd.  
Deze regels gelden voor  zowel kinderen als volwassenen.  
 
 
LEERLING OF DOCENT MET KLACHTEN   
Een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten   
Leerlingen en docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school en laten zich (bij voorkeur) testen. Let 
op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school. 
 
Een leerling of docent heeft last van koorts, benauwdheid of hoesten   
Bij deze klachten moeten zowel leerlingen als docenten thuisblijven. Geadviseerd wordt zich te laten testen. 
   
LEERLING OF DOCENT HEEFT HUISGENOOT MET KLACHTEN   
Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten, maar 
de leerling of docent heeft zelf geen klachten.  De leerling mag naar school en de docent mag komen werken. Een 
huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft koorts of is benauwd. De leerling 
of docent mag niet naar school. Het hele gezin moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona 
te hebben? Dan mogen ze weer naar school toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of benauwdheid, maar 
laat hij/zij zich wel testen vanwege andere klachten zoals een verkoudheid, dan mag de leerling of docent wel 
naar school.   
 
LEERLING OF DOCENT HEEFT HUISGENOOT MET CORONA  
Een leerling of docent heeft een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) die positief getest is op corona.  De 
leerling of docent mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste 
contact met de positief geteste persoon. Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet 
mogelijk om gescheiden van elkaar te leven en zal deze quarantaine voortduren tot 10 dagen na de laatste 
ziektedag van de huisgenoot.   
  



 

 

 

Wanneer er sprake is geweest van isolatie en er geen contact meer is geweest met de positief geteste persoon, 
dan kan er na 5 dagen een test worden afgenomen. Is de testuitslag negatief, dan zal de quarantaine periode 
worden beeindigd.  
   
LEERLING OF DOCENT IS NAUW CONTACT VAN IEMAND MET CORONA  
Een leerling (t/m groep 8) is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona.  
Leerling  mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met 
de positief geteste persoon.  Na 5 dagen quarantaine kan er getest worden.  Als de test negatief is dan zal de 
quarantaineperiode worden beeindigd.  
 
Een docent is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona.  Docenten 
mogen niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de 
positief geteste persoon.  Na 5 dagen quarantaine kan er getest worden.  Als de test negatief is dan zal de 
quarantaineperiode worden beeindigd. 
   
Er zal contact opgenomen worden met de GGD om te bepalen of klasgenoten en docenten van een positief 
geteste leerling aangemerkt worden als nauwe contacten.  
  
POSITIEF GETEST   
Er is een leerling positief getest: Het kind moet in isolatie (gedurende minimaal 7 dagen na start klachten EN 24 
uur klachtenvrij). Er zal contact opgenomen worden met de GGD om te bepalen of klasgenoten en docenten 
vallen onder nauw contact en of zij wel of niet in quarantaine moeten. 
 
Collega’s die in nauw contact zijn geweest (>15 minuten <1.5 meter) moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 5 
dagen na het laatste contact met de positief geteste collega. De GGD verricht bron-en contactonderzoek bij de 
positief geteste docent om nauwe contacten te achterhalen.   
 
 

 

 


