
(Mogelijk) Corona en dan….???        Versie 21-04-2021 
In onderstaand overzicht kunt u lezen wat u moet doen als er (mogelijk) sprake is van (mogelijk) 
Corona in het gezin. Onderstaand stappenplan is een algemene richtlijn. Het is mogelijk dat van deze 
algemene richtlijn wordt afgeweken. 
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders om ervoor te zorgen dat we 
Corona buiten de school houden. Na alle belangen afgewogen te hebben, beslist de school of een 
leerling weer naar school mag komen.  
 

Iemand in het gezin wordt getest 
op Corona 

1. De ouders/verzorgers nemen contact op met school / de  
    directie. 
2. De leerling blijft thuis. 
3. De leerling kan alleen naar school als de Coronatest negatief 
    is. 
4. Vóór de leerling naar school kan, vindt er eerst overleg  
    plaats tussen de ouders/verzorgers en de directie. 
5. School beslist of een leerling weer naar school mag komen. 

Een lid van het gezin heeft Corona 
(milde of hevige klachten) 

1. De ouders/verzorgers nemen contact op met school / de  
    directie. 
2. De leerling gaat in thuisquarantaine. 
3. School zorgt binnen 2 dagen voor een Thuiswerk- 
     programma. Om de dag heeft de leerkracht na schooltijd  
     contact met de leerling. 
4. Vóór de leerling weer naar school kan vindt er eerst  
     overleg plaats tussen de ouders/verzorgers en de directie.  
5. School beslist of een leerling weer naar school mag komen. 

Een leerling heeft Corona 
(milde of hevige klachten) 

1. De ouders/verzorgers nemen contact op met school / de  
    directie. 
2. De directie heeft contact met de GGD. 
3. De leerling én het gezin gaan in thuisquarantaine.  
4. Afhankelijk van het moment dat de leerling voor het  
    laatst contact me de groep heeft gehad,  kan de groep in  
    thuisquarantaine gaan. 
    Gaat de groep in thuisquarantaine én heeft een leerling geen  
    géén Coronaklachten, dan mogen broertjes en zusjes van de 
    leerlingen WEL naar school. 
5. School zorgt binnen 2 dagen voor een Thuiswerkprogramma 
    ma. Om de dag heeft de leerkracht na schooltijd contact  
    met de leerling. 
6. Vóór de leerling naar school kan vindt er eerst overleg  
    plaats tussen de ouders/verzorgers en de directie. 
7. School beslist of een leerling weer naar school mag komen. 
8. De groep wordt geïnformeerd (AVG-proof) 
9. De ouders/verzorgers van de andere groepen worden in  
    algemene zin geïnformeerd (AVG-proof). 

Leerkracht is ziek (geen Corona) 1. Inval wordt gezocht. 
2. Als er geen inval beschikbaar is, blijft de groep thuis. 
    Mocht er voor langere tijd geen inval beschikbaar zijn, dan  
    komen de kinderen vanaf de derde dag naar school. Een  
    leerkracht van een andere groep geeft dan les aan de groep.  
    De groep van de vervangende leerkracht blijft dan twee  
    dagen thuis. Is de zieke leerkracht langere tijd afwezig, dan  



    maken we gebruik van een roulatie systeem (na twee dagen  
    een andere leerkracht). 

Leerkracht heeft Corona 1. De directie neemt contact op met de GGD. 
2. De leerkracht gaat in thuisquarantaine. 
3. Afhankelijk van het moment dat de leerkracht voor het  
    laatst contact me de groep heeft gehad,  kan de groep in  
    thuisquarantaine gaan. 
    Gaat de groep in thuisquarantaine én heeft een leerling geen  
    géén Coronaklachten, dan mogen broertjes en zusjes van de 
    leerlingen WEL naar school. 
4. Als de groep in thuisquarantaine gaat, dan zorgt de        
    school vanaf dag 2 voor het Thuiswerkprogramma. 
5. De ouders/verzorgers van de andere groepen worden in  
     algemene zin geïnformeerd. 
6. De ouders/verzorgers van de groep worden door de directie  
    geïnformeerd wanneer de kinderen weer naar school kunnen 
    komen.  
7. School beslist wanneer de leerlingen weer naar school  
    mogen komen. 

Leerling is ziek (geen Corona) 1. De school wordt voor schooltijd telefonisch geïnformeerd. 
2. De reden van afwezigheid wordt gevraagd. 
3. De leerling komt weer naar school als hij/zij beter is. 
4. Er wordt alleen een Thuiswerkprogramma geregeld, als 
    verwacht wordt dat de leerling langdurig afwezig is. 

 

 


