
Coronabesmettingen – wie doet wat? 
 
 
A. Leerling (mogelijk) besmet 
 
1. Wat doet ouder/verzorger? 

• bij vermoeden:  
o milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn): leerling blijft thuis, 

ouder doet ziekmelding bij school, vermeldt preventief thuisblijven corona; leerling 
regelt buddy, informeert mentor 

o klachten houden aan (1 à 2 dagen): ouder vraagt voor leerling test aan 
o klachten verdwijnen: leerling komt naar school 

• in afwachting van test(uitslag): leerling blijft thuis, ouder informeert school (duur ziekmelding, 
aanvraag test etc.), bereidt evt. contactonderzoek voor (bij positief testresultaat) 

• testuitslag negatief:  
o klachten verdwijnen: leerling komt naar school 
o klachten houden aan (1 à 2 dagen): ouder maakt nieuwe testafspraak 

• testuitslag positief: gezin in quarantaine, ouder informeert school, volgt aanwijzingen GGD. 
 

2. Wat doet school? 

• bij vermoeden:  
o school noteert ziekmelding ouders in Magister (code ON van online) 
o vermoeden besmetting tijdens de les: docent vraagt leerling naar oorzaken 

snotteren/niezen, stuurt leerling bij twijfel naar conciërge. Deze spreekt leerling, belt 
met ouders. Bij twijfel ligt beslissing over leerling naar huis bij schoolleiding 

• in afwachting van test(uitslag): school noteert informatie (duur ziekmelding, aanvraag test etc.) 
in Magister 

• testuitslag negatief: klachten verdwijnen: leerling komt naar school, school sluit ziekmelding in 
Magister af 

• testuitslag positief: school noteert ziekmelding door ouders in Magister (code Z van ziek), 
volgt aanwijzingen GGD. 

 
B. Gezinslid leerling (mogelijk) besmet 
 
1. Wat doet ouder/verzorger? 

• bij vermoeden:  
o milde klachten gezinslid (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn): leerling komt 

naar school 
o aanhoudende klachten: gezinslid vraagt test aan 
o ernstige klachten gezinslid (koorts, zwaar hoesten, benauwdheid): leerling blijft thuis, 

regelt buddy, informeert mentor; ouder doet ziekmelding bij school, vermeldt 
preventief thuisblijven corona, gezinslid vraagt test aan 

• in afwachting van test(uitslag): leerling komt naar school, behalve bij ernstige klachten 
gezinslid 

• testuitslag negatief: leerling komt naar school 

• testuitslag positief: gezin in quarantaine, ouder informeert school, volgt aanwijzingen GGD. 
 
2. Wat doet school? 

• bij vermoeden:  
o leerling komt naar school 
o bij ernstige klachten gezinslid: leerling blijft thuis, school noteert ziekmelding ouders in 

Magister (code ON van online)  

• in afwachting van test(uitslag):  
o leerling komt naar school 
o bij ernstige klachten gezinslid: school noteert ziekmelding door ouders in Magister 

• testuitslag negatief: leerling komt naar school, school sluit evt. ziekmelding in Magister af 

• testuitslag positief: gezin in quarantaine, school noteert ziekmelding door ouders in Magister 
(code Z van ziek), volgt aanwijzingen GGD. 


