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Afspraken bij WIJ de Venen  
over testen, thuisblijven en quarantaine bij corona-besmettingen 
Bijgewerkt 9 december 2020 

 
 
We hebben gemerkt dat de regels over thuisblijven en quarantaine in het geval van 
coronabesmettingen heel ingewikkeld en niet altijd helder zijn. De GGD geeft soms onduidelijke en 
wisselende adviezen. We hebben de afspraken daarom hieronder nog eens op een rij gezet. Deze 
afspraken gelden voor alle scholen van WIJ de Venen. 
De afspraken zijn gebaseerd op het RIVM-beleid en het protocol voor basisscholen.  
 

Testbeleid leerlingen 
Voor leerlingen van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest hoeven worden als 
zij verkoudheidsklachten hebben. Testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek 
zijn, bij corona passende klachten hebben of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen. 
Ook mogen kinderen getest worden die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is. Dit 
kan vanaf de 5e dag na het laatste nauwe contact.  
 
Wanneer blijft een leerling die niet zelf besmet is thuis?  

• Als een huisgenoot van een leerling coronaklachten heeft of wacht op een testuitslag, dan 

blijft leerling in elk geval thuis tot de uitslag bekend is.  

• Met een huisgenoot bedoelen wij ouders, verzorgers, broers en zussen en anderen die in 

hetzelfde huis wonen.  

Hoe lang moet een leerling in quarantaine (dus thuis blijven) als de leerling zelf corona heeft? 

• Iedereen die positief is getest moet thuis in quarantaine. Dit geldt voor kinderen en 
volwassenen. 

• Als er geen klachten zijn, moet de leerling 5 dagen vanaf de testafname thuis blijven in 
isolatie. 

• Als er wel klachten zijn mag de leerling 7 dagen na de eerste ziektedag (= de dag met de 
eerste klachten) weer naar school, mits de klachten minimaal 24 uur weg zijn.  

• Als de klachten na zeven dagen niet weg zijn, blijft de leerling langer in quarantaine. Dan mag 
de leerling pas weer naar school, als hij/zij 24 uur klachtenvrij is.  
 

Hoe lang moet een leerling in quarantaine blijven als een huisgenoot corona heeft? 
a. Als de huisgenoot op 1,5 m afstand is gebleven:  

• Als de positief geteste huisgenoot géén klachten heeft en op 1,5 m afstand is gebleven, mag 
de leerling na 72 uur weer naar school.  

• Als de positief geteste huisgenoot wel klachten heeft en op 1,5 m afstand is gebleven, mag 
de leerling na tien dagen weer naar school. Wanneer een leerling vanaf de 5e dag na het 
laatste mogelijk besmettelijke contact een negatieve testuitslag heeft, kan de leerling vanaf 
dan weer naar school. 

 
b. Als de huisgenoot niet op 1,5 m afstand is gebleven:  

• Als de positief geteste huisgenoot niet op 1,5 m afstand is gebleven na de test maar geen 
klachten heeft dan mag de leerling 72 uur na de testuitslag van de huisgenoot weer naar 
school.  

• Als de positief geteste huisgenoot wel klachten heeft of krijgt dan blijft de leerling 10 dagen 
na de laatste dag dat de klachten er waren (= besmettelijke periode) thuis. Wanneer een 
leerling vanaf de 5e dag na het laatste mogelijk besmettelijke contact een negatieve 
testuitslag heeft, kan de leerling vanaf dan weer naar school. 
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c. Ouders/verzorgers 

• In een gezin is het voor een positief geteste ouder 1,5 meter afstand houden tot een kind 
nauwelijks haalbaar. Dit betekent dat als de ouder/verzorger weer aan het werk kan, het kind 
meestal nog  in thuisquarantaine moet blijven tot de besmettelijke periode voorbij is of na en 
negatieve test vanaf de 5e dag na het laatste mogelijk besmettelijke contact.  

 

Testen en thuisblijfregels personeel 
De overheid heeft besloten ook mensen te testen die een risicovol contact hebben gehad met een 
corona-patiënt.  
Indien een medewerker een nauw contact met een bevestigde coronapatiënt heeft gehad, gaat de 
medewerker in thuisquarantaine.  
Op de 5e dag na dit laatste contact kan de medewerker zich laten testen. Bij een negatieve uitslag kan 
de medewerker vervolgens zijn quarantaine beëindigen. Alertheid op het ontstaan van eventuele 
klachten blijft geboden tot 14 dagen na het laatste nauwe contact.  

 
Meer informatie voor positief geteste persoon in thuissituatie: 
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis 
https://lci.rivm.nl/informatie-voor-persoon-met-laboratoriumbevestigde-covid-19-die-nog-geen-klachten-heeft 
 
Deze informatie geldt bij een zieke huisgenoot (dus met klachten): 
(10 dagen thuisquarantaine vanaf de laatste dag waar besmetting mogelijk was) 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 
 
Deze informatie geldt bij positief geteste huisgenoot (dus zonder klachten): 
(72 uur thuisquarantaine, tenzij huisgenoot toch klachten krijgt, dan geldt de brief hierboven) 
https://lci.rivm.nl/informatie-voor-huisgenoten-positief-geteste-covid-19-zonder-klachten 
 
Informatie over ontwikkeling van het testbeleid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid 
 
 

Raadpleeg het meest recente protocol van de PO Raad op: 
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/ 
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