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Onderwerp gevolgen aanscherping coronamaatregelen VO-scholen 

Beste heer, mevrouw, 

De besmettingscijfers in Nederland zijn hoog. Dit komt mede door de invloed van de omikronvariant. 

Daarom heeft het kabinet een aantal nieuwe maatregelen ingesteld voor voorgezet onderwijs (VO). In 

deze brief leest u over de huidige aangepaste maatregelen en de daarbij behorende gevolgen. 

Momenteel wordt nog door landelijke partijen beoordeeld of deze maatregelen aangepast moeten 

worden. Bij verandering zullen wij u informeren. 

Een besmette leerling of medewerker: wat nu? 

Een leerling of medewerker is besmet bij een positieve zelftest of een positieve GGD-test. Laat een 

positieve zelftest altijd bevestigen met een GGD-test.  

• 1 of 2 besmette kinderen in een klas. De klas en medewerker hoeven niet in quarantaine.

Ook niet als er nauw contact is geweest. Laat de leerlingen en medewerker tot 10 dagen na

het risicocontact wel extra alert zijn op klachten. Bij klachten geldt direct testen. Dat mag met

een zelftest. Op onze website staat een stappenplan dat u helpt. Zo kunt u alvast de eerste

acties uitzetten en een brief voor ouders downloaden.

• 3 of meer besmette kinderen in een klas. In principe moet de klas en medewerker in

quarantaine, omdat er dan zeer waarschijnlijk overdracht in de klas heeft plaatsvonden.

Alleen personen die korter dan 8 weken geleden corona hebben doorgemaakt of langer dan

1 week geleden een booster hebben gehad, hoeven niet in quarantaine.

Heeft u twijfel of er wel overdracht in de klas heeft plaatsgevonden of gaat het om een

wisselende klas samenstelling in de bovenbouw, neem dan contact op met het scholenteam.

Uit voorzorg kunt u ervoor kiezen om de betreffende klas naar huis te sturen voor

thuisonderwijs (dit is nog geen quarantaine advies).

• 1 of meer besmette medewerkers Op school worden medewerkers dringend geadviseerd om

afstand te houden van elkaar. Als een medewerker toch een nauw contact is van een

besmette collega, dan gaat de medewerker in quarantaine, indien er geen sprake is van de

uitzonderingsregel zoals hierboven vermeld. Let op: onvoldoende afstand houden kan in

sommige situaties – zoals bij een vergadering – zorgen voor een uitgebreid

quarantaineadvies onder medewerkers. Bij een besmette medewerker adviseren we u

contact op te nemen met ons scholenteam. Met u bespreken we eventuele extra

maatregelen, zoals een uitgebreider testadvies of quarantaine.

Volg daarnaast bij een besmetting op school het bijgevoegde ‘Stappenplan scholen’. 
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Zo werkt quarantaine voor leerlingen 

De leerling gaat in quarantaine tot 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, 

het nauwe contact of het risicomoment op school. 5 dagen na het laatste risicocontact kan je testen 

bij de GGD. Bij een negatieve test is de quarantaine voorbij. Let op: quarantaine stopt alleen bij een 

negatieve GGD-test. Dus niet bij een negatieve zelftest. 

Zo werkt isolatie voor besmette leerlingen 

Een leerling besmet met corona gaat in isolatie. Ouders/verzorgers van de leerling krijgen adviezen 

over isolatie van de GGD. Voor de isolatieduur gelden deze regels:  

• Leerling met klachten De leerling gaat 7 dagen in isolatie vanaf de eerste ziektedag. Na deze

7 dagen is de leerling 24 uur klachtenvrij voordat de isolatie mag worden beëindigd. Zo niet,

dan duurt de isolatie maximaal 14 dagen.

• Leerling zonder klachten De leerling gaat 7 dagen in isolatie vanaf de testdatum. De isolatie

is voorbij wanneer er in deze periode geen klachten zijn ontstaan.

Welke test doe je wanneer? 

• Zelftest

o Zelf niet kwetsbaar en kom je niet met kwetsbare mensen in aanraking? Dan kan je

bij (milde) klachten een zelftest gebruiken. Kinderen onder de 18 jaar zijn bijna nooit

kwetsbaar. Bij een negatieve zelftest mag je weer naar buiten, tenzij je in quarantaine

zit na contact met een besmet persoon.

o Alle leerlingen en medewerkers doen 2 keer per week preventief een zelftest.

Behalve leerlingen en medewerkers die korter dan 8 weken geleden corona hebben

gehad.

• Test bij de GGD

o Om de quarantaine eerder te beëindigen, is altijd een GGD-test op dag 5 nodig.

Gebruik voor het beëindigen van een quarantaine geen zelftest.

o Zelf kwetsbaar of kom je met kwetsbare mensen in aanraking? Dan adviseren we

een GGD-test te doen.

o Laat een positieve zelftest altijd bevestigen met een GGD-test.

Meer weten over corona op school? 

Bekijk GGD Gelderland-Midden, de Rijksoverheid, het RIVM, Les op Afstand en de VO-Raad.
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