
Richtlijnen COVID-19  (januari 2022) 
 
 
Thuis en testen bij klachten?  
Voor leerlingen en medewerkers in het onderwijs geldt – net als voor anderen – dat men bij klachten 
thuisblijft en zich laat testen bij de GGD; ook mensen die gevaccineerd zijn.  
Deelname aan het onderwijs is pas dan mogelijk als de test bij de GGD negatief is.  
 

Basismaatregelen?  
Ook andere, algemene maatregelen blijven gelden in het onderwijs.  
Zoals: 

 Handen meerdere keren per dag wassen 
 Geen handen schudden 
 Goed ventileren 
 Looproutes in het gebouw hanteren 
 Enzovoort. 

 

Mondkapjes?  
Het gebruik van mondkapjes is verplicht voor iedereen bij verplaatsingen in de school. 
Niet verplicht is het voor een leraar bij verplaatsingen in de klas. 
Niet verplicht als iemand is gaan zitten. 
 

Zelftesten?  
Het advies is dat zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde leerlingen en medewerkers zich 2x per week 
preventief testen. Hiervoor zijn zelftesten gratis bij de administratie verkrijgbaar. 

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren. Wanneer 
een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting 
van onderwijs of werk.  

De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen, 
afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD.  
 
Niet-onderwijsactiviteiten? 
Ouders/verzorgers en andere externen die niet betrokken zijn bij het primaire proces van lesgeven 
komen niet in de school, tenzij het echt niet anders kan. 
Vieringen, eindejaars(klassen)feesten vinden plaats zonder externe aanwezigen en zoveel mogelijk in 
groeps- of klassenverband. 
 

Besmetting en quarantaine? 
In de volgende situaties blijft iemand thuis: 

- Als je positief getest bent op corona bij de GGD 
- Als je een positieve zelftest had en in afwachting bent van de test bij de GGD 
- Bij klachten die horen bij corona 
- Je blijft bij besmetting van een huisgenoot of nauw contact ook nog in quarantaine als je een 

negatieve testuitslag hebt. (je kunt nl toch besmet zijn en iemand ziek maken) Daarom laat je je 
5 dagen na het laatste contact met jouw huisgenoot of nauw contact die corona heeft, testen bij 



de GGD. Is deze testuitslag negatief dan mag je uit quarantaine 
 

Uitzonderingen: Het is niet nodig om je meteen te laten testen of in quarantaine te gaan als je in de 
afgelopen 8 weken corona hebt gehad en nu geen klachten hebt of langer dan 1 week geleden een 
boostervaccinatie hebt gehad. 
Het is wel belangrijk om je tijdens 10 dagen de regels volgt die gelden voor de mensen die uit 
quarantaine komen. Zoals 1,5 meter afstand houden, geen contact met kwetsbare personen, grote 
groepen vermijden en je eigen gezondheid goed in de gaten houden. 


