Protocol neusverkoudheid en klas in quarantaine
Neusverkoudheid en verkoudheidsklachten
De wettelijke verplichting van de school met betrekking tot
neusverkoudheid en verkoudheidsklachten is als volgt:
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;
• 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, mogen ook weer
naar school.

Op onze school gaan we hier als volgt mee om
Actie 1:
In het geval thuisblijven vanwege neusverkoudheid, neemt de ouder contact op met de leerkracht en
maken zij samen afspraken over een passende vorm van afstandsonderwijs. Dit zal vanaf dag 2 in
werking treden in verband met voorbereidingstijd.
Actie 2:
Besmetting op school
In het geval dat een personeelslid of leerling positief is getest op COVID-19 treedt onderstaand
protocol in werking. Daarbij gelden onderstaande, verplichte afspraken zoals ook genoemd staan
in het protocol basisonderwijs (PO-raad datum 6 februari 2021).
•

Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de weten 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 2contacten 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.

1
Protocol neusverkoudheid en klas in quarantaine

versie 17-2-2021

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). Voor
deze groep kan dan gelden dat een deel van de kinderen niet in quarantaine hoeft.
•

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.
NB. Het is te allen tijde een keuze van ouders/verzorgers om hun kind(eren) wel of niet te
laten testen. De school stelt hierin geen verplichting.

•

Het is van belang dat de school zich voorbereidt op eventuele 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.

Acties die in werking worden gezet bij een besmetting van personeel of leerling
Actie 1:
Communicatie naar personeel, ouders, leerlingen en omgeving;
• Personeelslid is besmet, hij/zij meldt zich ziek bij directie. Protocol quarantaine gaat in
werking.
• Leerling is besmet, de ouder neemt telefonisch contact op met de school. Protocol
quarantaine gaat in werking.
• GGD wordt geïnformeerd en adviseert de school.
• Bestuur PRODAS wordt op de hoogte gebracht door de directie.
• In het geval van een melding over besmetting gedurende de lesdag, worden ouders
telefonisch geïnformeerd. Leerlingen dienen zo snel mogelijk naar huis te gaan of
opgehaald te worden.
• Directie verstuurt een bericht naar de ouders van de betreffende groep in verband met
de quarantaine.
• Directie stelt alle ouders via een bericht op de schoolapp op de hoogte van een
besmetting op school.
Actie 2:
Onderwijsaanbod tijdens onderwijs op afstand;
• Optie 1: De leerkracht is niet ziek
Als een leerkracht in quarantaine niet ziek is, dan verzorgt de leerkracht onderwijs op
afstand. Ouders ontvangen per dag een programma met de taken die de leerlingen thuis
moeten maken. De leerkracht zorgt voor onlinebijeenkomsten via Teams afwisselend met
zelfstandig werk digitaal of op papier.
Over het eventuele ophalen van lesmaterialen worden afhankelijk van de situatie passende
afspraken gemaakt.
Als bovenstaande optie niet mogelijk is, wegens ziekte van de leerkracht;
•

Optie 2: Als een leerkracht ziek is, dan kan de leerkracht zelf geen afstandsonderwijs
geven.
Binnen de school wordt gekeken naar mogelijkheden om dit op te vangen door een andere
leerkracht. Wanneer er geen leerkracht beschikbaar is, dan gaan leerlingen aan de slag met
een noodprogramma zonder begeleiding vanuit school. Zodra de eigen leerkracht of een
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vervangende leerkracht beschikbaar is, zal het onderwijs op afstand met begeleiding en
online activiteiten op Teams worden opgepakt.

Terug naar school
1. Ouders kunnen ervoor kiezen om na dag 5 hun kind te laten testen. Als een leerling een
negatieve testuitslag heeft ontvangen kan hij/zij weer naar school voor fysiek onderwijs.
2. Leerlingen die langer in quarantaine blijven omdat zij niet getest zijn, blijven
afstandsonderwijs volgen. Afhankelijk van de situatie (aantallen, leerjaar etc.) wordt gekeken
hoe dit zo effectief mogelijk ingericht kan worden. De leerkracht heeft regelmatig contact
met de leerling/ouder over het thuiswerken.
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