Betreft: Protocol thuisblijfregels en thuisquarantaine

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u het protocol voor thuisblijven en thuisquarantaine zoals wij dat hanteren. De
informatie uit dit protocol komt uit het Protocol ‘Opstart basisonderwijs’ van 6 februari. Op het
moment dat er sprake is van een besmetting, in de thuissituatie of in de directe omgeving, vragen wij
u om contact met de schoolcoördinator (Bart) te zoeken (bij voorkeur telefonisch). Ook bij twijfel of
een kind wel of niet naar school mag is het belangrijk om contact met de schoolcoördinator te
zoeken.
Het in quarantaine plaatsen van een volledige groep of een deel van een groep zal altijd gebeuren in
overleg met de GGD en daarover wordt u, mocht er sprake van zijn, zo spoedig mogelijk
geïnformeerd.
Vriendelijke groet,
Bart Scheffer
Gerbert Boor
Wegstuurbeleid
●

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 3,
gaat de leerling naar huis.

Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
● Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. Aan
scholen wordt geadviseerd ouders/verzorgers erop te wijzen buiten school te blijven en
afstand van elkaar te houden.
3. Thuisblijf regels - gezondheid leerlingen
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie
hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_ Ziekte--Besmettelijkheid.
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:
• als ze af en toe hoesten,
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of
benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook
koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon
een negatieve testuitslag heeft;
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• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind
blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens
deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig
klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen
ook weer naar school.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven
thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie:
lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen.
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in
isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na
deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over
thuisblijven: lci.rivm.nl/informatiepatientthuis.
• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts
boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine
(behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te
blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de
leerling thuis.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, dan gaat de leerling 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 5 na het laatste
contact met de huisgenoot, kan de leerling worden getest. Bij een negatieve uitslag mag de
leerling uit quarantaine en weer naar school. Voor meer informatie zie:
lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat
de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer
informatie: l ci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de
instructies ook r ijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie voor
meer informatie: l ci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
Voor meer informatie in dit kader zie ook: K
 inderen, school en COVID-19.
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In thuisquarantaine na verblijf in het buitenland
Ouders, onderwijspersoneel en kinderen krijgen - net als iedereen in Nederland - na een verblijf in
een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van
code geel naar code oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan
bij terugkomst. Een negatieve test is geen vervanging van de thuisquarantaine. Ook bij een negatieve
test moeten zij 10 dagen thuisblijven.
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het
schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school
personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen
Thuisquarantaine naar aanleiding van een besmetting op school
Verplicht:
• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon (of: categorie 1- en 2-contacten zoals
verwoord in de handreiking bco) gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder
vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in
thuisquarantaine gaat. Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben
met een deel van de klas door vaste groepen te vormen, kan in overleg met de GGD bekeken worden
of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten (categorie 3), waarvoor
geldt: testen op dag 5 na het laatste contact wordt geadviseerd en geen quarantaine.
• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste contact
met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij
zijn de GGD-instructies leidend.
• Het is van belang dat de school zich voorbereidt op evt. afwezigheid van leraren en leerlingen i.v.m.
quarantaines en/ of besmetting op school. Hierbij staan zowel het tegengaan van verspreiding van
het virus als continuering van onderwijs centraal. Denk hierbij aan
• communicatie naar ouders en leerlingen;
• onderwijsaanbod en afstandsonderwijs;
• afstemming met bestuur, eventueel nabije scholen (bijv. zelfde gebouw), gemeente.
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