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PROTOCOL ABSENTIEMELDINGEN LEERLINGEN TIJDENS DE CORONACRISIS  

dd. 17 september 2020 

Algemene uitgangspunten 

 Leerling met klachten 

• Leerlingen met Corona-gerelateerde klachten blijven thuis en laten zich testen. Pas 

als de klachten 24 uur geheel weg zijn óf de uitslag negatief is, mag een leerling 

weer op school komen. In dat geval moet de leerling een negatieve testuitslag 

kunnen tonen. Deze testuitslag wordt niet in de systemen bewaard (dus geen 

kopieën van maken etc.) 

• Leerlingen die tijdens de lesdag Corona-gerelateerde klachten hebben/krijgen 

moeten zich bij de leerlingbegeleider afmelden, naar huis gaan en zich laten testen. 

Pas als de klachten geheel weg zijn óf de uitslag negatief is, mag een leerling weer 

op school komen. In dat geval moet de leerling een negatieve testuitslag kunnen 

tonen. Deze testuitslag wordt niet in de systemen bewaard (dus geen kopieën van 

maken etc.) 

• Broers en zussen van de leerling worden alleen naar huis gestuurd als de leerling 

last heeft van koorts en/of benauwdheid. Zij worden wel geïnformeerd en 

geadviseerd om zich te laten testen bij klachten.  

  Leerling met gezinslid met klachten 

• Als een gezinslid koorts heeft en/of benauwdheidsklachten, blijft de leerling thuis. 

Pas als de corona-test van het gezinslid negatief is óf het gezinslid (en het hele 

gezin) is 24 uur klachtenvrij (geen koorts en/of benauwdheid), mag de leerling weer 

naar school komen; 

 Leerling met corona 

• Leerlingen die besmet zijn met Corona blijven thuis totdat de GGD aangeeft dat ze 

weer naar school mogen (dit is in het algemeen het geval als de leerling 24 uur 

geen klachten meer heeft en het minimaal 7 dagen geleden is dat de leerling ziek 

werd.) 

• Een leerling die positief getest is maar geen klachten heeft, moet 72 uur vanaf de 

testafname thuis blijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen. 

Ook huisgenoten moeten thuisblijven. 
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 Leerling met gezinslid met corona 

• Leerlingen met een gezinslid met corona, blijven thuis totdat de GGD aangeeft dat 

ze weer naar school mogen; 

 

 Leerling die terug komt uit oranje/rode gebieden 

• Als een leerling terugkomt uit een oranje of rood gebied/land dan moet hij/zij 10 

dagen in quarantaine blijven; 

 Leerling met gezinslid in risicogroep 

• Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden 

vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in 

overleg met de school; 

 Leerling/ouder die niet naar school durft 

• Leerlingen die niet naar school durven en/of van hun ouder(s)/verzorger(s) niet 

mogen, kunnen als in het uiterste geval vrijgesteld worden van fysiek onderwijs na 

onderling overleg. 

Testen 

Voor iedereen in Nederland geldt: bij klachten, blijf thuis en laat je testen! Aanmelden voor 

de test kan telefonisch op 0800 – 1202 of digitaal via https://coronatest.nl  

Tip: via DigiD is te zien in welke teststraat er snel plek is.  

https://coronatest.nl/

