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Doel  

Doel van deze kwaliteitskaart is de afspraken/regels te borgen over hoe te handelen 

bij gezondheidsklachten en/of (vermoeden) van besmetting van leerlingen en/of 

teamleden. Ook geeft deze kaart duidelijkheid over hoe we omgaan met ziekte en 

vervanging van teamleden in deze periode.  

 

Voor Hygiëne/voorzorgsmaatregelen in en rond de school, de organisatie van de 

Pauzes, het Halen en Brengen gedurende de Coronacrisis zijn aparte 

Kwaliteitskaarten gemaakt.  

 

Er is door de PO-Raad een protocol opgesteld, dat dient als handreiking voor 

scholen. In deze kwaliteitskaart beschrijven we hoe we de landelijke richtlijnen met 

betrekking tot omgaan met gezondheidsklachten, testen, thuisblijven, ziekte en 

vervanging op onze school implementeren. In het geval van een positieve 

Coronabesmetting gelden de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot 

quarantaine. 

 

Thuis blijven of naar huis  

 

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:  

• Voor gezondheidsklachten hanteren we het uitgangspunt: ‘Better safe than 

sorry’. Heb je één of meer gezondheidsklachten passend bij COVID 19 die je 

normaal niet hebt, kom dan niet naar school.  Sinds 8 juli mogen 

basisschoolkinderen bij lichte verkoudheidsklachten weer naar school. Wij 

doen een appel op ouders om hier zorgvuldig mee om te gaan. 

 

 

 

  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine#:~:text=%20Wanneer%20ga%20je%20in%20quarantaine?%20%201,app%20Coronamelder%20een%20waarschuwing%20hebt%20gekregen.%20More
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid.


 

•  Wanneer een leerling of personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt 

die passen bij COVID en ziek wordt gaat hij/zij naar huis. Als een leerling ziek 

wordt, nemen we contact op met de ouder(s)/verzorger om het kind op te 

halen (als dat nodig is). De ouder blijft in dat geval buiten de school. 

• Leerlingen en teamleden gaan in quarantaine als ze in nauw contact zijn 

geweest met iemand die positief is getest op Corona; als een leerling in de 

klas of de leerkracht positief getest wordt, gaat de hele klas in quarantaine. 

Quarantaine is niet nodig voor mensen die volgens de geldende richtlijnen 

 van het RIVM tot immune personen worden gerekend.   

• Ziek melden gebeurt telefonisch door ouder(s) tussen 8.00 en 8.30 uur (44 33 

26). 

 

Beslisboom 

Om te kijken of uw kind wel/niet naar school kan, kunt u deze beslisboom van het 

RIVM gebruiken. 

 

Testen en melden 

• Teamleden laten zich bij gezondheidsklachten zo snel mogelijk testen. 

Leerkrachten die voor de groep staan, maken gebruik van de snelteststraat 

van de GGD. Om hiervan gebruik te kunnen maken, ontvangen zij een 

verklaring van de directie. Andere teamleden maken gebruik van de ‘gewone’ 

teststraat van de GGD. Een afspraak maak je met je DigiD op 

www.coronatest.nl 

• Ook basisschoolkinderen kunnen worden getest bij gezondheidsklachten. 

Hiermee kan de periode dat een kind thuis moet blijven worden bekort in het 

geval van een negatieve test. Kinderen die in quarantaine zitten omdat ze 

nauw contact hebben gehad met iemand die positief getest is op Corona mag 

op de 5e dag worden getest. Of een kind wordt getest is de persoonlijke 

keuze van ouders. Er wordt gewerkt aan meer kindvriendelijke testen. Hier 

vindt u meer informatie van de GGD over het testen van kinderen. 

• Als er een teamlid of leerling besmet is, worden ouders hierover 

geïnformeerd. In het kader van de AVG zou dit anoniem moeten zijn, maar 

vanuit onze kernwaarde openheid en omdat we als school een gemeenschap 

vormen (en het dus toch wel bekend wordt om wie het gaat      ) geven we er 

de voorkeur aan personen/situaties met naam benoemen, in overleg met 

betrokkenen. 

• Als in de schoolsetting sprake is geweest van nauw contact met de positief 

geteste persoon door andere leerlingen/medewerkers dan overleggen we 

met de GGD over te nemen maatregelen. 

 
  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine#:~:text=%20Wanneer%20ga%20je%20in%20quarantaine?%20%201,app%20Coronamelder%20een%20waarschuwing%20hebt%20gekregen.%20More
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine#:~:text=%20Wanneer%20ga%20je%20in%20quarantaine?%20%201,app%20Coronamelder%20een%20waarschuwing%20hebt%20gekregen.%20More
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie#:~:text=%20Wanneer%20ga%20je%20in%20quarantaine?%20%201,app%20Coronamelder%20een%20waarschuwing%20hebt%20gekregen.%20More
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie#:~:text=%20Wanneer%20ga%20je%20in%20quarantaine?%20%201,app%20Coronamelder%20een%20waarschuwing%20hebt%20gekregen.%20More
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/07/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-140721.pdf
http://www.coronatest.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona


 

 

 

 

Onderwijs tijdens quarantaine leerling 

• Bij ziekmelding van een leerling (zie hierboven) vragen we naar de situatie 

van een leerling. Ziet het ernaar uit dat de leerling meerdere dagen niet naar 

school kan, maar niet ernstig ziek is, dan neemt de leerkracht ’s middags 

contact op met leerling/ouders om af te stemmen op welke wijze de leerling 

gebruik kan maken van het basisaanbod afstandsonderwijs. De school stelt 

een chromebook beschikbaar. 

 

Onderwijs bij ziekte/afwezigheid leerkracht 

• Bij ziekte van of verplicht moeten testen door een leerkracht proberen we 

vervanging te regelen (liefst door de duo), maar indien dit niet mogelijk is dan 

blijft groep thuis. Er is dan noodopvang voor kinderen van ouders in vitale 

beroepen die zelf geen opvang kunnen verzorgen.   

• In dit geval bieden we de kinderen vanaf groep 3 vanaf de tweede dag 

tenminste een basisaanbod afstandsonderwijs (werk voor groep 4 - 8 wordt 

online klaargezet met (waar nodig) instructiefilmpje, werk van groep 3 wordt 

gemaild). Voor de leerlingen vanaf groep 4 worden chromebooks beschikbaar 

gesteld. Er is noodopvang aanwezig voor kinderen van ouders in vitale 

beroepen die zelf niet thuis kunnen zijn.  

• We kijken per situatie naar mogelijkheden om toch zo goed mogelijk 

onderwijs te kunnen bieden én rekening te houden met de mogelijkheden en 

behoeften van leerlingen, ouders én leerkrachten (zie Ambitiekaart).  

 

Weer naar school 

• Kinderen die zelf positief getest zijn op Corona mogen als ze 24 uur 

klachtenvrij zijn weer naar school 

• Kinderen die na een nauw contact met een positief geteste persoon in 

quarantaine zijn gegaan en op de 5e dag zijn getest, mogen na een negatieve 

testuitslag weer naar school; 

• Kinderen die na een nauw contact met een positief geteste persoon in 

quarantaine zijn gegaan, maar niet zijn getest, mogen na 10 dagen weer naar 

school 

• Bij koorts bij volwassenen in het gezin (zonder dat er getest is): kinderen 

kunnen weer naar school als zij en gezinsleden koortsvrij en tenminste 24 uur 

klachtenvrij zijn 

 


