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WANNEER MAG EEN KIND NIET NAAR 
SCHOOL? 

ACTIE DOOR OUDERS/ 
VERZORGERS IN STAPPEN  

WANNEER WEER NAAR 
SCHOOL? 

Als een huisgenoot Corona heeft. 1. Kind gaat in 
thuisquarantaine.  
  
2. Doorgeven aan school. 
  
3. Vijf dagen na herstel van 
huisgenoot kind laten testen 
door de GGD. 

Na een negatieve GGD- 
testuitslag, 
  
of tien dagen na herstel van 
de huisgenoot, indien het 
kind niet wordt getest en 
klachtenvrij is. 

Als het kind in nauw contact* is 
geweest met een besmet persoon.  

1. Kind gaat in  
thuisquarantaine. 
  
2. Doorgeven aan school. 
  
3. Vijf dagen na het contact 
het kind laten testen bij de 
GGD.  

Na een negatieve GGD-
testuitslag, 
  
of als het kind na tien dagen 
klachtenvrij is. 

Als het kind zelf Corona heeft. 1. Kind gaat in 
thuisquarantaine. 
  
2. Doorgeven aan school.  

Als het kind na minimaal 
zeven dagen ook 24 uur 
klachtenvrij is. 

Als het kind één of meer van de 
volgende milde klachten heeft: 
• Verkoudheid (snottebel) 
• Hoesten 
• keelpijn 
 

1. Doorgeven aan school. 
 
2. Kind doet (onder 
begeleiding van een 
volwassene) een zelftest 

Na een negatieve zelftest 
uitslag.** 
 
of als het kind minimaal 24 
uur klachtenvrij is (bij niet 
testen). 

Als het kind één of meer van de 
volgende klachten heeft: 
· Verkoudheid  
· Moeilijk ademen/benauwdheid. 
· keelpijn  
· plotseling minder ruiken en 

proeven. 
· Koorts boven 38 °C. 

1. Doorgeven aan school. 
  
2. Kind laten testen door de 
GGD. 
  

Als het kind door de GGD 
negatief is getest  
  
of als het kind minimaal 24 
uur klachtenvrij is (bij niet 
testen). 

• *Onder nauw contact wordt verstaan dat iemand (opgeteld over de dag) langer dan 15 minuten 
binnen 1,5 meter van een op dat moment besmet persoon is geweest. 

• **Als de zelftest een positieve uitslag geeft, moet het kind daarna ook nog door de GGD worden getest 
voor een definitieve vaststelling. 

• Als het bij zowel huisgenoten als leerlingen gaat om herkenbare klachten, die om de zoveel tijd 
terugkeren, mogen kinderen gewoon naar school. Denk hierbij aan hooikoorts, astma, allergische 
reacties, e.d. 

• In overleg met de GGD kan worden besloten een volledige groep in thuisquarantaine te plaatsen. Dit is 
afhankelijk van de besmettelijke periode van een leerling of leerkracht, het aantal besmettingen en 
hoe nauw de contacten zijn geweest. 

CORONAWIJZER   

  WEL  OF  NIET  NAAR  SCHOOL?  


