
 

 

Stappenplan voor scholen COVID-19  
(nieuwe regels vanaf 1 september 2020) 

 
1. Leerling/leerkracht heeft klachten van een luchtweginfectie op school: 
 
Koorts, hoesten, kortademigheid, pijn op de borst, keelpijn, geur- en smaakverlies.  
Belangrijk: dit is geen bevestigde COVID-leerling, maar gewoon een zieke leerling. 
Een leerling die een snotneus heeft, zonder andere klachten zoals koorts, mag gewoon naar 
school. 
 
Maatregelen t.o.v. die leerling: 

- Leerling afzonderen in apart lokaal. Handen ontsmetten. 
- Begeleider zorgt voor afstand minimaal 1,5 m en draagt mondmasker. Handen 

ontsmetten. 
- Ouders bellen om de leerling te komen ophalen. 
- De leerling moet diezelfde dag nog naar de huisarts. Die zal oordelen wat er verder 

moet gebeuren. Bv. al of niet een COVID-19 test. 
- Het gaat hier over een gewone ziek leerling, dus niet melde aan CLB-arts. 

 
2. School krijgt melding van leerling/leerkracht met COVID-19 gerelateerde 
klachten/positieve COVID-19 test: 
 
Wat geldt voor kleuters: 

- kleuters moeten niet meer getest worden voor COVID-19, tenzij ze ernstig ziek zijn 
of indien er thuis iemand is die tot een risicogroep behoort. 

- Indien een kleuter toch bevestigd COVID-19 positief is, wordt de rest van de klas als 
laag risico beschouwd, ook de leerkracht. Zij mogen verder naar school komen. 

- Vertoont een andere kleuter uit diezelfde klas ook symptomen van COVID-19 binnen 
de 14 dagen na het eerste bevestigde geval, dan moet dat kind worden getest. 
Indien de test ook positief is, dan hebben we een cluster. Dit is hoog risico. De hele 
klas moet 14 dagen in quarantaine thuis. 

- Als de leerkracht een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle kinderen in de de 
kleuterkas beschouwd als contactpersonen met hoog risico gezien de 
kleuterleerkracht geen afstand bewaart met leerlingen. De hele klas moet 14 dagen in 
quarantaine thuis. 

 
Wat geldt voor lager schoolkinderen: 

- Als een kind het lager onderwijs een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle 
kinderen in de klas, evenals de leerkracht, beschouwd als contactpersonen met een 
laag risico. Dus iedereen mag verder naar school komen. 

- Indien er twee bevestigde COVID-19 gevallen zijn, is er een cluster. Dit is een hoog 
risico. De hele klas moet 14 dagen in quarantaine thuis. 

- Als de leerkracht een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle kinderen in de klas 
beschouwd als laag risico, als afstand bewaard is. Dus is  < 15 min. binnen 1,5 m. 

 
 
 
 
 



 

 

3. Wat moet de school doen bij melding van een COVID-19 positieve leerling: 
 

- De school belt het CLB en vraagt iemand van het medisch team die bereikbaar is 
om te melden dat er een besmettelijke ziekte op school is. 

- De CLB-arts zal ook gecontacteerd worden door het ‘call center’. 
- De CLB-arts zal samen met de school overgaan tot contracttracing binnen de school.  

Dit wil zeggen dat de CLB-arts zal nagaan of er hoog-risico contacten (nauwe 
contacten) en laag-risico contacten (= oppervlakkige contacten) zijn. 

 
! Hoog-risico = ‘face to face’ minimaal 15 min. of minder dan 1,5 m bij de besmette 

persoon, direct fysiek contact. Contact met lichaamsvloeistoffen. 
! Laag-risico = langer afstand, kortere tijd. 

De CLB-arts bepaalt wie hoog/laag risico is. 
 
 
" Hoog-risico contacten (=nauwe contacten) worden persoonlijk telefonisch 
gecontacteerd door het medisch team en moeten 14 dagen thuisblijven in isolatie. 
Alle nauwe contacten moeten naar de huisarts voor een test. 
 
" Laag-risico contacten (=oppervlakkige contacten) mogen verder naar school 
komen. 
 
 


