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Corona bij een leerling, leerkracht of medewerker 

Inleiding 

De GGD Brabant-Zuidoost merkt dat er bij scholen behoefte is aan meer informatie over de 

maatregelen die worden geadviseerd (vanuit RIVM/GGD) op het moment dat er bij iemand op school 

corona is vastgesteld. Vaak is de school al op de hoogte van een besmetting, voordat er 

contactonderzoek door de GGD gedaan is. Het is meestal niet nodig om een hele klas/groep thuis te 

laten blijven, tenzij er een capaciteitsprobleem ontstaat door thuisblijvende leerkrachten. Als er 

meerdere positieve uitslagen binnen een groep/klas zijn is het belangrijk om met de GGD te bespreken 

of er wel reden is om de hele klas thuis te houden.  

 

Advies voor de positief geteste leerling/ leerkracht/medewerker 

De leerling/leerkracht/medewerker (bv. stagiaire) gaat in thuisisolatie totdat hij/zij 24 uur geen 

klachten meer heeft die passen bij corona én het minimaal 7 dagen geleden is dat hij /zij klachten 

kreeg. De huisgenoten van de positief geteste leerling/leerkracht/medewerker krijgen een 

quarantaine-advies (of gaan in isolatie als zij zelf corona hebben).  

 

Is de positief geteste leerling/leerkracht/medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? 

De GGD gaat er vanuit dat er sprake was van besmettelijkheid vanaf 2 dagen voor de aanvang van de 

klachten. Als de leerling/leerkracht/medewerker die dagen niet op school was, is er geen verdere actie 

op school nodig.  

 

Welke adviezen gelden voor de klas van de positief geteste leerling/leerkracht/medewerker? 

Kinderen die bij de positief geteste leerling/leerkracht/medewerker (tijdens de besmettelijke periode) 

in de klas hebben gezeten én geen klachten hebben die bij corona zouden kunnen passen, mogen 

gewoon naar school.  Een uitzondering geldt voor huisgenoten van de positief geteste 

leerling/leerkracht/medewerker, zij blijven als huisgenoot thuis in quarantaine.  

 

Voor de ouders van de betreffende klas heeft de GGD een brief  “Informatie voor contacten van positief 

geteste COVID-19-patiënt in primair onderwijs en kindercentra”. Hierin wordt geadviseerd om de 14 

dagen na het laatste contact met de positief geteste leerling/leerkracht/medewerker de gezondheid 

extra goed in de gaten te houden en bij klachten (ook als deze mild zijn zoals neusverkoudheid) thuis 

te blijven en een test te overwegen.  
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Welke adviezen gelden voor de leerkracht van een positief geteste leerling? 

Als er tijdens de besmettelijke periode intensief contact is geweest tussen een leerling met corona en 

de leerkracht (of eventuele andere medewerkers/stagiaires op school) dan wordt deze 

als nauw contact gezien. Denk hierbij aan een uitvoerig contact zoals langdurig troosten op schoot.  

Er geldt in dat geval een advies voor quarantaine van 10 dagen vanaf de datum het intensieve contact.   

 

In de overige gevallen (gewone lessituatie, waarbij er met enige regelmaat wel contact is op minder 

afstand dan 1,5 meter) is er geen advies voor quarantaine, maar geldt ook voor de leerkracht het 

advies extra alert te zijn op klachten en zich te laten testen bij (milde) klachten.  

 

Welke adviezen gelden voor collega’s van een leerkracht/medewerker/stagiaire met corona? 

Omdat er afstand gehouden moet worden tussen collega’s onderling geldt voor collega’s in principe 

geen advies om in quarantaine te gaan. Collega’s die langere tijd op meer dan 1,5 meter afstand in 

dezelfde ruimte (koffiekamer, vergadering) met de besmettelijke collega zijn geweest krijgen het 

advies om de 14 dagen na dit contact de gezondheid extra goed in de gaten te houden en bij klachten 

(ook als deze mild zijn) thuis te blijven en een test aan te vragen. 

 

Mocht er echter tijdens de besmettelijke periode onverhoopt wel contact zijn geweest met een collega  

op minder dan 1,5 meter en langer dan 15 minuten (of een hoog risicoblootstelling korter dan 15 

minuten) dan wordt deze collega gezien als nauw contact. In dat geval geldt het advies om 10 dagen 

in quarantaine te gaan vanaf de datum van het intensieve contact. 

 

Aangepast advies bij neusverkoudheid bij kinderen 7-12 jaar 

Bij de persconferentie van vrijdag 18 september 2020 is gemeld dat er besloten is dat alle kinderen tot 

en met 12 jaar met alleen een neusverkoudheid naar school mogen en bij milde klachten niet getest 

hoeven te worden.  Dit geldt nadrukkelijk alleen in de situatie dat het kind niet in contact is geweest 

met iemand met bevestigde corona. In dat geval moet het kind met verkoudheidsklachten wel thuis 

blijven en is een test te overwegen. Ook in geval van koorts en/of benauwdheid bij een familielid moet 

het kind thuis blijven. 

 

Zie voor meer informatie de nieuwe beslisboom van Boink (versie 22-09-2020), website: 

https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten  

 

 

De GGD Brabant-Zuidoost is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 088 0031 595  

Ook kan het team Jeugdgezondheidszorg (jeugdarts en jeugdverpleegkundige), dat is verbonden aan 

de school, geraadpleegd worden. 
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