
Regels voor thuisblijven bij corona (leerlingen) 

 

1. Heb jij één of meer van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius, plotseling verlies van reuk of smaak?  

Zo ja, dan laat je je testen en blijf je thuis tot de uitslag bekend is. Zijn je klachten (ook) koorts 
en/of benauwdheid, dan blijven ook jouw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend 
is.  

Wanneer je ervoor kiest, dan wel de GGD je adviseert om je niet te laten testen, dan blijf je in 
elk geval thuis tot de klachten 24 uur verdwenen zijn.  

2. Krijg je één of meer van de bovengenoemde klachten in de loop van een schooldag? 

Zo ja, dan meld je je bij je mentor of afdelingsleider en ga je naar huis. Zijn je klachten (ook) 
koorts en/of benauwdheid, dan worden ook je (eventuele) broers en/of zussen op school naar 
huis gestuurd. De school informeert je ouders.  

3. Ben je positief getest? 

 
Zo ja, dan blijf je tenminste 7 dagen thuis vanaf het moment dat de klachten zijn begonnen en 
ziek je uit. Je mag pas weer naar school als je na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten 
meer heb gehad. Wanneer je positief getest bent, voert de GGD een bron- en 
contactonderzoek uit waarbij zij mensen met wie jij in nauw contact bent geweest, kan 
instrueren om in thuisquarantaine te gaan. De schoolleiding neemt in geval van positief 
geteste leerlingen, contact met de GGD op om te bekijken welke specifieke aanpak (wat 
betreft eventuele quarantaine van andere leerlingen en van medewerkers) nodig is.   
 

4. Is één van jouw huisgenoten positief getest?  

 

Zo ja, dan blijf je 10 dagen thuis. Je mag pas weer naar school als alle huisgenoten na die 10 

dagen 24 uur geen klachten meer hebben gehad.  

 

5. Behoor jij tot de medische risicogroepen (zie de bijlage) en/of behoort een huisgenoot tot 

deze risicogroepen?  

Zo ja, dan kun je in overleg tussen je ouders en de school worden vrijgesteld van onderwijs 

op school en worden afspraken gemaakt over onderwijs op afstand. Bij dat overleg moeten je 

ouders ook de betrokken huisarts en/of medisch specialist raadplegen met de vraag of je wel 

of niet naar school kunt.  

 


