
Beslisboom 'Wat te doen bij Corona-verschijnselen'. Let op: neemt de GGD contact met je op in het kader van bron- en contactonderzoek? Volg dan altijd hun advies op. 

Heeft de 
leerling 1 of 
meer van de 
genoemde 
klachten? *

JA | Is hij/zij 
getest? **

JA | Is er al 
een uitslag?

JA | Test 
positief?

JA |  

Informeer de school! Leerling blijft ten 
minste 7 dagen na het begin van de 
klachten thuis. Daarna weer naar school 
als er 24 uur geen klachten meer zijn.  
GGD doet bron- en contactonderzoek. 

NEE |
Leerling mag naar school, tenzij de 
klachten verergeren.

NEE | Leerling blijft thuis. Wacht op de uitslag. 

NEE |
Leerling blijft thuis tot deze 24 uur 
klachtenvrij is.  Advies: laat je testen.

NEE | Is hij/zij 
getest? **

JA | Is er al 
een uitslag?

JA | Test 
positief? 

JA | 

Informeer de school! Leerling blijft thuis. 
GGD doet bron- en contactonderzoek. 
Binnen 72 uur na test geen klachten; weer 
naar school. Wel klachten?

NEE | Leerling mag naar school.

NEE | Leerling blijft thuis. Wacht op de uitslag.

NEE |
Huisgenoot 
met klachten?
***

JA | Is er een 
testuitslag van 
huisgenoot?

JA | Test 
positief?

JA | 
Leerling blijft thuis en volgt het advies  van 
de GGD n.a.v. het  bron- en 
contactonderzoek

NEE | Leerling mag naar school.

NEE | 
Leerling blijft thuis tot het hele huishouden 
24 uur klachtenvrij is of de huisgenoot een 
negatieve testuitslag heeft. 

NEE | Komt 
leerling uit  
risicogebied?

JA | 
Leerling blijft 10 dagen thuis (gerekend 
vanaf terugkeer uit gebied).

NEE | Hoera! Niks aan de hand!



Let op: neemt de GGD contact met je op in het kader van bron- en contactonderzoek? Volg dan altijd hun advies op. 

* Het gaat om de volgende klachten:

> Neusverkoudheid, loopneus, keelpijn

> Hoesten

> Moeilijk ademen/benauwdheid

> Verhoging / koorts boven 37,5 graden

> Plotseling verlies van reuk of smaak

Wanneer een leerling gedurende de dag de genoemde klachten ontwikkelt, gaat deze naar huis met het dringende advies zich te laten testen;

ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd. 

** Wat te doen als uw zoon/dochter (of een gezinslid) getest wordt? 

>  U meldt uw zoon/dochter volgens de gebruikelijke manier af op school.

> Uw zoon/dochter volgt zo veel mogelijk de lessen online in afwachting van de uitslag. 

> Zodra de testuitslag bekend is, neemt u zo snel mogelijk contact op met school. 

             Bij een positieve testuitslag meldt u dit bij de afdelingsleider. Bij een negatieve testuitslag meldt u dit bij de sector. 

*** Het gaat bij een huisgenoot om de volgende klachten:

> Moeilijk ademen/benauwdheid

> Verhoging / koorts boven 37,5 graden


