
 
 

 

 

Wat te doen bij een besmetting met COVID-19 op school versie maart 2021 

 

 

De contactpersoon voor het melden van een besmetting is Rebecca van den Berg 

(berg@maerlant-lyceum.nl). Vervolgens doet zij een melding bij de GGD. De 

informatievoorziening naar personeel, leerlingen en ouders gaat volgens bovenstaand schema. 

We geven daarbij aan dat er bron- en contactonderzoek zal worden gedaan als er intensief 

contact is geweest met de besmette persoon.  

BESMETTING MET COVID-
19

1. melding bij lokale GGD 
via contactpersoon

2. personeel wordt 
geïnformeerd via mail 

/ Teams

is er intensief contact geweest? 
(langer dan 15 min. binnen 1,5 

m) 

quarantaine / testen

3. leerlingen worden 
geïnformeerd via 

Magister en in de les

is er intensief contact geweest? 
(langer dan 15 min. binnen 1,5 

m) 

quarantaine / testen

4. ouders worden 
geïnformeerd via mail

protocol blijft van kracht, 
wordt opnieuw onder de 

aandacht gebracht, zo 
nodig extra schoonmaak

mailto:berg@maerlant-lyceum.nl


 
 

 

 

In de praktijk gaat dit als volgt:1 

Intensief contact: 

Als er intensief contact is geweest met de besmette persoon (gedurende langer dan 15 minuten 

binnen 1,5 meter contact), worden deze personen aangeduid als behorende tot categorie 2. De 

richtlijn die de GGD hiervoor geeft is als volgt: 

Alle nauwe contacten (categorie 2) gaan, conform het BCO-protocol, in thuisquarantaine gedurende 10 
dagen. Dat betekent dat zij niet naar school kunnen komen. Deze contacten krijgen het advies om zich zo 
snel mogelijk te laten testen, zodat eventuele infecties snel opgespoord kunnen worden. Ook krijgen zij het 
advies om zich te laten testen op of na dag 5 na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon. 
Als de test op of na dag 5 na het laatste contactmoment negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven 
(zie ook het BCO-protocol). Daarnaast is het dringende advies om bij het ontstaan van klachten tijdens de 
10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon zich te laten testen, ook als een eerdere test 
negatief was. 

In de praktijk kan het zo zijn dat er weinig tijd is tussen het moment dat contacten te horen krijgen dat ze 
contact hebben gehad met een besmettelijke persoon en dag 5 na de laatste blootstelling. Eerder testen 
dan op of na dag 5 na de laatste blootstelling zal hierdoor niet altijd mogelijk zijn. 

De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders. 

Indien veel leerlingen in de klas waar een besmetting is geconstateerd bij het contactonderzoek als 
categorie 2-contact worden aangewezen, kan dit tot gevolg hebben dat op indicatie van de GGD/arts 
infectieziektebestrijding een hele klas thuis moet blijven en getest wordt op dag 5 (of eerder indien 
klachten), uit praktische overwegingen en/of op advies van de GGD om doorgaande transmissie te 
voorkomen. 

In de praktijk betekent dit: de groep waarbinnen de besmette leerling zich bevindt om de lessen te 

volgen, moet in quarantaine. Na 5 dagen wordt er getest, als de test negatief is, mag de leerling 

weer naar school. Als de leerling zich niet laat testen, duurt de quarantaine 10 dagen. 

Geen intensief contact: 

De meeste personen rondom de besmette persoon worden aangeduid als behorende tot categorie 
3 (overige niet nauwe contacten). De richtlijn die de GGD hiervoor geeft is als volgt: 

De overige contacten (categorie 3) mogen wel naar school komen en hoeven conform het BCO-protocol 
niet in quarantaine. Deze contacten krijgen het advies om zich op of rond dag 5 na het laatste 
contactmoment met de besmettelijke persoon te laten testen, ook als zij geen klachten hebben (zie ook het 
BCO-protocol). Daarnaast is het dringende advies om bij het ontstaan van klachten tijdens de 10 dagen na 
het contact met de besmettelijke persoon zich te laten testen, ook als een eerdere test negatief was. 

 

 

                                                           
1 Zie ook: https:lci.rivm.nl/handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-covid-19-bij-kinderen-13-tot-18-jaar-vo 



 
 
 

 
 

Overig 

Overzicht van de quarantainemaatregelen in het geval van klachten of klachten / een  

besmetting in het huishouden2 

 

 Klachten maar 
nog niet getest 

Positief getest 
op Covid-19: 
geen klachten 

Positief getest 
op Covid-19: 
wel klachten 

Vakantie naar 
een oranje 
gebied 

Hoe lang moet 
diegene thuis 
blijven 

Als hij/zij 24 
uur 
klachtenvrij is 
of de 
coronatest een 
negatieve 
uitslag heeft 

72 uur (3 
dagen) vanaf 
de testafname. 
Als zich 
binnen de 72 
uur na 
testafname 
klachten 
ontwikkelen 
dan blijft de 
thuisisolatie in 
stand, tot 10 
dagen 

Uit 
thuisisolatie 
nadat diegene 
24 uur geen 
klachten meer 
heeft gehad 
en het 
minimaal 7 
dagen geleden 
is dat diegene 
ziek werd 

Bij thuiskomst 
wordt 
geadviseerd 
10 dagen in 
quarantaine te 
gaan 

Hoe lang moet 
de huisgenoot 
thuis blijven 

Als 
bovenstaand 
persoon zware 
klachten heeft 
(koorts en/of 
benauwdheid) 
blijft iedereen 
thuis. Als 
iedereen 
binnen het 
huishouden 24 
uur geen 
klachten heeft, 
mag men weer 
naar buiten 

Thuisisolatie 
eindigt als er 
tot 72 uur (3 
dagen) na 
afname geen 
klachten zijn 
bij de geteste 
persoon. Als 
zich binnen de 
72 uur na 
testafname 
klachten 
ontwikkelen 
dan blijft de 
thuisisolatie in 
stand, tot 10 
dagen na het 
laatste 
risicocontact 
met de 
huisgenoot 

Thuisisolatie 
tot 10 dagen 
na het laatste 
risicocontact 
met de 
huisgenoot. 
Als geen 1,5 
meter afstand 
gehouden 
wordt, 
thuisisolatie tot 
10 dagen 
nadat de 
positief 
geteste 
persoon weer 
uit isolatie 
mag  

 

 

 

                                                           
2 Bron: VO-raad, Q&A bij het protocol volledige heropening scholen en de site van RIVM 



 
 

 

 

 

Afwezigheid docenten bij klachten / quarantaine 

 Als een docent afwezig is vanwege corona-achtige klachten, maar wel in staat is om les te 

geven, wordt de les op school (indien mogelijk) opgevangen door een vervanger, 

 Tijdens het lesuur hebben de leerlingen een device waarmee ze kunnen inloggen in 

Teams. Dit kan een mobiele telefoon zijn, de voorkeur heeft echter een (eigen) laptop of 

tablet. Let op: oortjes zijn noodzakelijk! De leerlingen loggen in en de docent geeft vanuit 

huis les, 

 Als een leerling tijdens dit lesuur de les verstoort, haalt hij meteen een rode kaart. Hij kan 

de online les blijven volgen door met zijn device in het opvanglokaal te gaan zitten. 

 

Afwezigheid leerlingen bij klachten / quarantaine 

 Als een leerling afwezig is, maar wel in staat de lessen te volgen vanuit huis, zorgt de 

leerling ervoor dat hij of zij via Magister / Teams op de hoogte blijft van de vorderingen 

tijdens de les. Aangezien de helft van de klas ook de lessen online volgt, zal dit in de 

praktijk weinig problemen opleveren. Als onduidelijk is wat er gedaan moet worden, zoekt 

hij via Teams contact met de docent. De docent kan materiaal vertoond tijdens de les delen 

via Teams, 

 Als er veel of langdurige zieken in de klas zijn, neemt de docent tijdens de les cruciale 

instructie of uitleg op via OBS. Dit kan ook gedeeld worden via Teams. In het Team 

Helpdesk staat een uitgebreide instructie. 

 

Chronische klachten bij een leerling / medewerker (hooikoorts, astma ed) 

 Als een leerling of medewerker chronische klachten heeft, die lijken op symptomen van 

Covid-19, dan vragen wij een test af te laten nemen, 

 Als de test negatief is, zorgt de leerling of medewerker voor een verklaring van bijvoorbeeld 

de huisarts, zodat hij of zij zijn werkzaamheden / lessen voort kan zetten op school. De 

verklaring wordt bewaard bij de contactpersoon (Rebecca van den Berg). 


