
Een leerling of docent heeft 
verkoudheidsklachten. 

Leerlingen met klachten mogen naar 
school.

Docenten met klachten blijven thuis en 
laten zich testen.

Na een negatieve test Docenten mogen naar school als de 
klachten niet veranderen.

Worden de klachten van de docent 
erger of anders? Dan niet naar school en 
opnieuw testen. 

Een leerling of docent heeft naast 
verkoudheidsklachten ook koorts en/ 
of benauwdheidsklachten  

De leerling met klachten blijft thuis, tot de 
klachten 24 uur voorbij zijn. 

Docenten blijven thuis en laten zich testen.

Na een negatieve test Docenten mogen naar school als de 
klachten niet veranderen.

Worden de klachten van de docent 
erger of anders? Dan niet naar school en 
opnieuw testen. 

Een huisgenoot heeft verkoudheids-
klachten, maar de leerling of docent 
heeft zelf geen klachten. 

De leerling en docent mogen naar school. 

Een huisgenoot heeft naast 
verkoudheidsklachten koorts of is 
benauwd, maar de leerling of docent 
heeft zelf geen klachten.

De leerling en docent mogen niet naar 
school. 

Het hele gezin blijft thuis.

Na negatieve test van de huisgenoot De leerling en docent mogen naar school. 

Een huisgenoot is positief getest op 
corona.

De leerling en docent mogen niet naar 
school en gaan in thuisquarantaine.

Een leerling is nauw contact van 
iemand die positief getest is op corona.

De leerling mag naar school, sport en 
BSO. 

De leerling mag niet naar verjaardagen 
of op bezoek bij familie en vriendjes.

Een docent is nauw contact van  
iemand die positief getest is op corona.

De docent mag niet naar school en gaat 
in thuisquarantaine. 

Er is één leerling positief getest. De klasgenoten en docenten mogen 
naar school als zij geen nauw contact zijn 
geweest.

De leerling gaat in thuisisolatie. 

Klasgenoten en docenten die 
nauw contact zijn geweest gaan in 
thuisquarantaine. 

Er is één docent positief getest. De leerlingen mogen naar school. De docent gaat in thuisisolatie. 

Leerlingen die een nauw contact zijn van 
de docent, blijven thuis bij klachten en 
laten zich testen. 

Leerlingen die een nauw contact zijn van 
de docent mogen niet naar verjaardagen 
of op bezoek bij familie en vriendjes.

Meerdere leerlingen of docenten  
zijn positief getest. 

Leerlingen en docenten zonder klachten 
en geen nauw contact mogen naar 
school.

De positief geteste leerlingen en 
docenten gaan in thuisisolatie. 

De nauwe contacten van de positief 
geteste leerlingen en docenten gaan in 
thuisquarantaine. 

Klasgenoten die naast elkaar in de les zitten, worden niet automatisch aangemerkt als 
nauw contact. 

Docenten met negatieve testuitslag blijven thuis als zij in thuisquarantaine zitten.

Docenten met negatieve testuitslag blijven thuis als zij in thuisquarantaine zitten.

Doe een artikel 26-melding COVID-19 via www.ggdfryslan.nl/artikel26 
Klas naar huis? School sluiten? Meestal is dit niet nodig. 

Niet naar schoolWel naar school

Versie 1, 3 november - Bij wijzigingen in het beleid van de overheid kan het voorkomen dat er nieuwe 
richtlijnen van toepassing worden. Op www.ggdfryslan.nl vind je altijd het meest recente overzicht. 

Corona, wanneer wel of niet naar school?
Basisonderwijs


