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Bijlagen bij Coronaprotocol Frits Philips 

Het Coronaprotocol geeft weinig informatie over hoe de school handelt in de 

verschillende scenario’s. In deze bijlagen wordt dit specifieker vermeld. Daarbij is gebruik 

gemaakt van de ervaringen die de afgelopen twee schooljaren zijn opgedaan. 

Inhoud 

Bijlage A: donkergroen scenario 

Bijlage B: groen scenario 

Bijlage C: oranje scenario 

Bijlage D: rood scenario 

Bijlage E: werkwijze bij positieve Coronatest 
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Bijlage A: donkergroen scenario 

Onderwijs 

Alle lessen voor alle leerlingen zijn op school, de school is volledig open. Lessen worden 

niet gestreamd (zie hieronder).  

(Zelf)testen, aanwezigheid en besmettingen 

De richtlijnen van de overheid worden gevolgd: 

 Leerlingen of docenten met klachten blijven thuis totdat zij een negatieve zelftest 

hebben. Daarna mogen zij (ook met klachten) weer naar school komen.  

 Een personeelslid/leerling hoeft niet meer thuis te blijven als iemand in het 

huishouden naast milde verkoudheidsklachten ook koorts en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen (zie 

website RIVM)  

Afwezigheid zal daardoor beperkt en van korte duur zijn. De lessen worden in eerste 

instantie niet gestreamd vanuit school (bij een zieke leerling) of vanuit thuis (bij een 

zieke docent).  

Er zijn geen organisatorische aanpassingen, alle activiteiten en excursies kunnen 

doorgaan.  
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Bijlage B: groen scenario  

Bijhouden besmettingen 

De besmettingen worden bijgehouden conform bijlage E. Besmettingen worden niet 

gedeeld. 

Onderwijs 

Alle lessen voor alle leerlingen zijn op school, de school is volledig open. Lessen worden 

niet gestreamd (zie hieronder).  

(Zelf)testen, aanwezigheid en besmettingen 

De richtlijnen van de overheid worden gevolgd. De laatste keer gelde het volgende: 

 Leerlingen of docenten met klachten blijven thuis totdat zij een negatieve zelftest 

hebben. Daarna mogen zij (ook met klachten) weer naar school komen.  

 Een personeelslid/leerling hoeft niet meer thuis te blijven als iemand in het 

huishouden naast milde verkoudheidsklachten ook koorts en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen (zie 

website RIVM)  

Afwezigheid zal daardoor beperkt en van korte duur zijn. De lessen worden in eerste 

instantie niet gestreamd vanuit school (bij een zieke leerling) of vanuit thuis (bij een 

zieke docent).  

Leerlingen met een kwetsbare gezondheid 

Mogelijk kunnen leerlingen met een kwetsbare gezondheid of hun ouders er de voorkeur 

aan geven dat de leerling niet naar school gaat. Daarover beslist de leerlingcoördinator. 

Is dat het geval, dan worden voor de betreffende klas de lessen wél gestreamd. 

Extra onderwijsassistenten 

Omdat er vaker docenten afwezig zullen zijn, zullen er meer onderwijsassistenten worden 

gezocht om lessen zoveel mogelijk op te vangen. Daar waar de besmette docent in staat 

is om vanuit huis de les te verzorgen, wordt de les gestreamd, onder toezicht van een 

onderwijsassistent.  

Organisatorische aanpassingen 

Verder aangepaste maatregelen (eenrichtingsverkeer, aparte ingangen, looptijden etc.) 

voor leerlingen en personeel zijn nu niet nodig.  

Activiteiten buiten de les 

Alle andere activiteiten, vergaderingen, zingen etc. is toegestaan. Excursies kunnen 

doorgaan, ouders zijn welkom op school.   
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Bijlage C: oranje scenario 

Bijhouden besmettingen 

De besmettingen worden bijgehouden conform bijlage E. Steeds als er een leerling of 

medewerker in de periode dat deze mogelijk besmet was op school is geweest, zullen we 

daarvan melding maken bij leerlingen, ouders en medewerkers. 

Onderwijs en afwezigheid 

De toename van het aantal besmettingen zal waarschijnlijk leiden tot meer afwezigheid. 

Om afwezige leerlingen de kans te geven thuis de lessen te volgen, zullen deze worden 

gestreamd. Wanneer er een leerling afwezig is, zal de docent in Microsoft Teams in het 

Team van de klas een ‘vergadering starten’. De leerling kan op die manier volgen wat de 

docent vertelt en wat deze op het bord toont. De aandacht van de docent zal in principe 

uitgaan naar de leerlingen in de klas.    

Moet een kind preventief in quarantaine of heeft hij/zij verkoudheidsklachten? Dan 

vragen we ouders dit zo snel mogelijk door te geven per mail aan info@fritsphilips.eu 

met de leerlingcoördinator in kopie en de vermelding hoe lang dit waarschijnlijk gaat 

duren. Wij kennen dan voor die dagen een camerasymbool toe in Magister zodat de 

docenten op de hoogte zijn van de wens om online les te volgen en ook kunnen 

aangeven of de leerling de les online heeft gevolgd.    

Een ziekmelding via de ouderapp van Magister is alleen noodzakelijk indien een 

leerling niet in staat is online les te volgen.  

Heeft een leerling corona? Dan vragen we ouders dit zo snel mogelijk door te geven aan 

de leerlingcoördinator. Vermeld in dat geval:  

 Wanneer hij of zij klachten heeft gekregen.  

 Wanneer hij of zij voor het laatst op school is geweest.  

 Met wie hij of zij intensief contact heeft gehad op school (langer dan 15 

minuten, binnen anderhalve meter).  

 Of wij deze informatie ook met de GGD mogen delen.  

Mondkapjes bij verplaatsing verplicht voor medewerkers en leerlingen 

Het mondkapje is verplicht bij bewegen door het schoolgebouw. Leerlingen hoeven het 

mondkapje niet op wanneer zij in de klas of in de pauze zitten. Leerlingen die een 

mondkapje vergeten, kunnen deze tegen een kleine vergoeding kopen bij de receptie van 

de school.  Aan medewerkers worden mondkapjes ter beschikking gesteld. 

We vragen alle medewerkers toe te zien op het naleven van de mondkapjesplicht. 

We doen een dringend beroep op al onze leerlingen om zich aan de mondkapjesplicht te 

houden. We vragen alle ouders dit thuis met hun kind te bespreken. Om de situatie op 

school veilig en werkbaar te houden, treden we streng op. Daarom gelden de volgende 

afspraken:  

 

mailto:info@fritsphilips.eu
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 leerlingen die geen mondkapje dragen in school moeten zich de volgende 

schooldag voor 8 uur melden. Bij herhaaldelijke overtreding zullen we helaas 

strengere sancties op moeten leggen;  

 voor leerlingen waarvoor een uitzondering op de mondkapjesplicht geldt 

accepteren we alleen de verklaring die het RIVM ter beschikking heeft gesteld. 

Deze is hier vinden, moet ondertekend zijn door de ouders/verzorgers van de 

leerling en vergezeld worden door een onder onderdeel 2 van de verklaring 

genoemd bewijsstuk. We hopen dat de regeling met deze aanpassing alleen nog 

gebruikt wordt door de leerlingen waarvoor deze is bedoeld.   

Afstand 

Leerlingen hoeven ten opzichte van elkaar geen anderhalve meter afstand te houden. 

Dat gaat ook helemaal niet in een volle school. Medewerkers moeten wel onderling 

afstand houden, indien mogelijk. We vragen de leerlingen om waar mogelijk anderhalve 

meter afstand te houden ten opzichte van de medewerkers van de school.  

Looproutes 

Looproutes kunnen helpen om leerlingstromen te geleiden, maar zorgen er ook voor dat 

leerlingen langer op de gang zijn dan nodig. We kiezen er daarom voor niet te werken 

met looproutes. 

Geen externen/ouders/verzorgers in de school 

De aanwezigheid van ouders op school moet worden beperkt tot het hoogst 

noodzakelijke. Eventuele oudergesprekken zullen daarom via Teams worden gevoerd. 

Gastdocenten zijn niet welkom in de school. Stagiaires zijn dat wel. Alleen noodzakelijk 

onderhoud aan het gebouw zal worden uitgevoerd. De schoolkantine kan open zijn.  

Thuiswerken 

Hoewel de landelijke richtlijn is dat er zoveel mogelijk thuisgewerkt moet worden, is de 

praktijk dat het onderwijs en daarom ook alle onderwijsondersteunende diensten door 

moeten gaan. Dat maakt thuiswerken in veel functies onmogelijk of onhandig. We 

hanteren daarom dat alle medewerkers, ook die van het OOP, op school werken, tenzij 

zij daarover met hun leidinggevende andere afspraken maken.  

Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten 

De open dag vindt online plaats. Vergaderen zijn online, of op anderhalve meter afstand.  

Organisatorische aanpassingen 

Er worden aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat personeel zoveel mogelijk a,5 

meter afstand kan houden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de leerlingen. 

Daardoor: 

 Wordt 117 ingericht als tweede personeelskamer;  

 Bij bijeenkomsten of vergaderingen is de opstelling zo, dat 1,5 meter afstand 

houden mogelijk is;  

 Er worden spatschermen in de lokalen aangebracht;  

 We bekijken per excursie en activiteit op welke manier deze veilig door kan 

gaan.     

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/06/17/eigen-verklaring-uitzondering-mondkapjesplicht
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Oproep aan allen: blijf thuis bij klachten en laat je testen  

Om verspreiding van het virus op school te voorkomen, is het belangrijk dat alle 

leerlingen en medewerkers met klachten thuis blijven en zich laten testen. Wanneer een 

leerling of medewerker negatief getest wordt, mag deze, ook met klachten, weer naar 

school komen.  

Ongeveer twee dagen voordat de klachten beginnen, kan iemand al besmet zijn met het 

Coronavirus en dit virus overdragen aan anderen. Het is daarom van belang om twee 

keer per week een zelftest te doen, zodat een besmetting al vroeg kan worden 

opgemerkt. We doen daarom het dringende verzoek aan iedereen, gevaccineerd of niet, 

om twee keer per week een zelftest te doen. Deze zelftesten krijgen de leerlingen en 

medewerkers van school.  
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Bijlage D: rood scenario 

De overheid stelt voorwaarden: 1,5 meter, mondneusmasker, hygiëne en 

thuisblijven bij klachten.  

De scholen mogen gedeeltelijk open, maar de overheid stelde de vorige keer wel een 

aantal voorwaarden. We gaan er in dit draaiboek vanuit dat dezelfde voorwaarden als 

vorige keer gelden.  

De belangrijkste voorwaarde is dat alle aanwezigen 1,5 meter afstand houden ten 

opzichte van elkaar. Het is toegestaan om leerlingen in te delen in koppels, waarbij de 

twee leerlingen ten opzichte van elkaar geen afstand hoeven te houden, maar wel ten 

opzichte van andere koppels. In de gangen is afstand houden niet altijd mogelijk. 

Daarom is bij verplaatsingen binnen de school het dragen van een mondneusmasker 

verplicht. De hygiëneregels blijven van kracht: was en ontsmet regelmatig je handen en 

je werkplek. Tot slot is het belangrijk dat leerlingen of medewerkers met klachten thuis 

blijven en zich testen.  

Ons uitgangspunt: zoveel mogelijk leerlingen zo vaak mogelijk naar school.  

We willen binnen de bovenstaande voorwaarden zoveel mogelijk leerlingen zo vaak 

mogelijk naar school laten komen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen daarbij 

zoveel mogelijk regelmaat hebben. Bijna alle kinderen missen school, hun vrienden en 

vriendinnen. Kinderen hebben de sociale structuur die school biedt nodig. Daarom vinden 

we naar school gaan voor alle leerlingen even belangrijk.  

Alle leerlingen kunnen elke dag een dagdeel naar school, verdeeld over twee 

groepen.  

We verdelen de klassen en clusters in twee groepen van ongeveer gelijke grootte. In de 

onderbouw maakt de mentor die verdeling, zodat rekening gehouden kan worden met de 

sociale contacten van de leerlingen. We hanteren het volgende rooster:  

 8.30 – 9.10 les 1 (groep A volgt de les op school, groep B volgt de les thuis)  

 9:10 – 9:50 les 2 (groep A volgt de les op school, groep B volgt de les thuis)  

 9.50 – 10.30 les 3 (groep A volgt de les op school, groep B volgt de les thuis)  

 10.30 – 11.10 les 4 (groep A volgt de les op school, groep B volgt de les thuis)  

 11:10 – 12:30 Pauze en wisseltijd  

 12:30 – 13:10 les 5 (groep B volgt de les op school, groep A volgt de les thuis)  

 13:10 – 13:50 les 6 (groep B volgt de les op school, groep A volgt de les thuis)  

 13:50 – 14.30 les 7 (groep B volgt de les op school, groep A volgt de les thuis)  

 14:30 – 15:10 les 8 (groep B volgt de les op school, groep A volgt de les thuis)  

In de lestijd zit, net als anders, ook de tijd voor de leswissel.   

De leerlingen die de les niet op school volgen, volgen de lessen via Teams thuis. Het is 

daarom nodig dat een docent de les streamt. Halverwege de dag wisselen de groepen. 

De leerlingen pauzeren daarom niet op school, maar gebruiken de pauze om van school 

naar huis, of van huis naar school te komen. Juist in de pauzes is afstand houden 

moeilijk. Terwijl de overheid dat wel als voorwaarde stelt. Daarbij is het aantal 

pauzeplekken beperkt. Door de pauze niet op school te houden, is het mogelijk om 

tegelijkertijd meer leerlingen in ons gebouw te kunnen ontvangen. Daarom kunnen alle 

leerlingen elke dag naar school. De leerlingen kunnen in hun rooster zien of zij in de 

ochtend of in de middag naar school moeten komen. Bij hun les in het rooster staat een 

camera wanneer zij de les online vanuit huis moeten volgen. Na een week wisselen de 

groepen. De groep die de eerste week in de ochtend naar school ging, gaat de volgende  
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week in de middag. De groep die de eerste week in de middag naar school ging, gaat de 

volgende week in de ochtend. Ook dit kunnen leerlingen weer in het rooster zien.  

De examenkandidaten volgen hetzelfde schema als de andere leerlingen.  

Ook voor de examenkandidaten geldt dat zij worden ingedeeld in twee groepen van 

ongeveer gelijke grootte en dat zij de helft van hun lessen op school volgen en de helft 

van de lessen online.  

We verspreiden de leerlingen, door o.a. gebruik te maken van verschillende 

ingangen en looprichtingen.  

In de gangen is afstand houden niet altijd mogelijk. Daarom is bij verplaatsingen een 

mondkapje verplicht. Door het aantal verplaatsingen te beperken en te stroomlijnen 

willen we het ook in de gang mogelijk maken zoveel mogelijk afstand te houden. Daarom 

hebben we de volgende maatregelen ingesteld:  

 We werken met drie ingangen: leerlingen die les hebben op de begane grond 

komen binnen via de hoofdingang, leerlingen die les hebben op de eerste 

verdieping komen binnen via de buitentrap, leerlingen die les hebben op de 

tweede verdieping gebruiken de ingangen bij de muzieklokalen. De deuren zijn 

vanaf 8.15 en vanaf 12.15 open;  

 Docenten kunnen de hoofdingang gebruiken om binnen te komen. De ingang bij 

de Rebound is niet te gebruiken vanwege de looprichting (die gang komt uit bij de 

hoofdingang). Omdat de helft van de leerlingen ook nog verspreid over drie 

ingangen binnen komen, zal het bij de hoofdingang minder druk zijn dan anders. 

Mocht een docent zeker willen weten dat hij/zij niet in de drukte binnen komt, 

zorg dan dat je op tijd op school bent;  

 In het hele gebouw zijn looprichtingen aangegeven. Alle aanwezigen zijn verplicht 

deze te volgen. Medewerkers hebben een voorbeeldrol ten opzichte van de 

leerlingen. Ook alle medewerkers volgen daarom de looprichtingen. Het 

trappenhuis bij de personeelskamer is alleen voor medewerkers toegankelijk;   

 Leerlingen hebben zoveel mogelijk les in een vast lokaal. Omdat de 

praktijkvakken hun eigen lokalen moeten gebruiken en de bovenbouw niet met 

klassen, maar met clusters van wisselende samenstelling werkt, zal ongeveer 1/3 

van de leerlingen na elke les toch van lokaal moeten wisselen. Het gaat dan om 

steeds ongeveer 250 leerlingen die over de gang lopen in plaats van de 1600 

leerlingen die zich normaal gesproken binnen ons pand verplaatsen. Het is 

daarom mogelijk om op de gangen ook enige afstand te bewaren. Het gaat 

daarbij om kortdurend contact, waarbij de leerlingen ook nog een 

mondneusmasker dragen. Op deze manier zijn eventuele risico’s zeer beperkt.  

 Bij binnenkomst in het lokaal ontsmetten leerlingen hun handen. Bij vertrek 

maken zij hun tafel school;  

 De leerlingen hebben in het lokaal zoveel mogelijk een vaste plek. We vragen de 

mentoren dit met de leerlingen af te spreken;  

 Na hun laatste les op school verlaten de leerlingen zo snel mogelijk het gebouw, 

via één van de drie uitgangen (leerlingen die hun laatste les hadden op de begane 

grond verlaten het gebouw via de hoofdingang, leerlingen die hun laatste les 

hadden op de eerste verdieping verlaten het gebouw via de buitentrap, leerlingen 

die hun laatste les hadden op de tweede verdieping verlaten het gebouw via de 

uitgang bij de muzieklokalen).   
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Extra maatregelen voor medewerkers.  

De leerlingen hebben zoveel mogelijk les in een vast lokaal. Dat is nodig, omdat we het 

aantal leerlingen dat zich moet verplaatsen moeten beperken en omdat de 

lokalenindeling is afgestemd op de groepsgrootte. Helaas zullen veel docenten daarom 

van lokaal moeten wisselen. Docenten waarbij dat om een medische reden noodzakelijk 

is, kunnen rekenen op een vast lokaal.   

Medewerkers kunnen o.a. pauzeren in de personeelskamer, de werkkamers of in het 

Atrium. Medewerkers houden afstand ten opzichte van elkaar.  

Docenten die thuis moeten blijven, maar onderwijs kunnen verzorgen, verzorgen de les 

online. De leerlingen die op school zijn volgen de les in het lokaal, indien mogelijk onder 

toezicht van een onderwijsassistent.   

De lokalen zijn met zorg ingericht, zodat leerlingen op een veilige afstand ten opzichte 

van elkaar kunnen zijn. Het is daarom niet toegestaan om het meubilair in het lokaal te 

verschuiven.   

Overige organisatorische aanpassingen 

Lokaal 117 is mogelijk vanwege de grootte nodig voor lessen. De gymzalen worden 

ingericht als lesruimte. We gebruiken de sportvelden, zodat ook de lessen LO door 

kunnen gaan.   

Terughoudend toetsen  

We vragen alle docenten terughoudend om te gaan met het geven van toetsen. 

Eventueel kan de schoolleiding besluiten tot een toetsvrije periode, waarvoor al geplande 

schoolexamens zijn uitgezonderd. Het welbevinden van de leerlingen is nu het 

belangrijkst, toetsen zijn daar ondergeschikt aan.   

Voor kwetsbare leerlingen is er een noodvoorziening  

Een aantal leerlingen krijgt de kans om alle lessen op school te volgen. Dit zijn kwetsbare 

leerlingen of leerlingen met een kwetsbare thuissituatie. Deze leerlingen volgen de 

fysieke lessen gewoon in de klas en de online lessen nog altijd vanuit school, als zij die 

behoefte hebben.  

Bijzondere vakken en programma’s 

Vakken of programma’s met leerlingen uit verschillende klassen en/of jaarlagen gaan niet 

fysiek door. Leerlingen krijgen een vervangende opdracht voor het betreffende vak, of 

volgen de les voor het vak online. Lessen zoals LO en Kunst Drama, waarbij de leerlingen 

niet op een vaste plek blijven zitten, gaan wel zoveel mogelijk door. In de programma’s 

van deze vakken worden aanpassingen gedaan zodat leerlingen zoveel mogelijk afstand 

kunnen bewaren.  
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Bijlage E: werkwijze bij positieve Coronatest (zoals geldend in januari 2022) 

Bij een positief geteste leerling:  

De melding komt binnen via de ouders, niet via de GGD. De ouders bellen of mailen met 

de receptie, de mentor, de leerlingcoördinator, de afdelingsleider of de rector.  

 Alle meldingen altijd doorsturen aan de betreffende leerlingcoördinator. Die heeft 

de regie.  

Acties:  

1. De mentor of leerlingcoördinator benadert de ouders van de leerling of 

(in sommige gevallen in de bovenbouw) de leerling met de volgende vragen:  

1. Wanneer zijn de Coronagerelateerde klachten (die hebben geleid tot de 

beslissing je te laten testen) begonnen?  

2. Wanneer was de leerling voor het laatst op school?  

3. Conclusie: is de leerling in de besmettelijke periode (twee dagen 

voordat de klachten begonnen) op school geweest?  

is dit niet het geval, dan hoeft er niets gecommuniceerd te worden. 

Doe dan wel melding bij de rector. De besmetting is verder 

afgehandeld.   

4. Met wie van school (leerlingen, collega’s) heeft de leerling in de 

besmettelijke periode intensief contact gehad?  

1. Intensief met leerlingen wil zeggen: naast het contact in de les 

ook veel contact buiten de les, zoals in de pauzes en voor –en 

na school  

2. Intensief met collega’s wil zeggen: alle contact bij elkaar 

opgeteld op een dag langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter 

afstand  

5. Kan de leerling of de ouders de (ouders van de) leerlingen met wie 

intensief contact is geweest benaderen? Afhankelijk van de richtlijnen 

van de RIVM zijn er consequenties voor de leerlingen die intensief 

contact hebben gehad. Twijfel over quarantaine? Kijk op 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/  

Het heeft altijd onze voorkeur dat de leerlingen en ouders zelf de nauwe 

contacten benaderen.  

6. Is dat niet mogelijk of niet wenselijk, dan benadert de mentor of 

leerlingcoördinator de ouders van deze leerlingen zelf, zolang ze in 

dezelfde mentorklas zitten.  

 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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2. De leerlingcoördinator:  

1. Heeft bij de derde besmetting of meer in een klas of jaarlaag altijd 

eerst overleg met de rector.  

2. Vult indien nodig op basis van de gegevens bij 1 het formulier van de 

GGD in: https://www.ggdbzo.nl/professional/coronavirus/corona-

onderwijs-en-kinderopvang/meldingsformulier-coronavirus/   

3. Stuurt een brief aan de klas/jaarlaag dat er mogelijk contact is geweest 

met een mogelijk besmettelijke leerling, met een verwijzing naar de 

betreffende standaardbrief van het RIVM 

(https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-overig-

contact).  

 

LET OP: we willen alleen de leerlingen en ouders informeren waarvan 

vaststaat dat de besmette leerling er contact mee heeft gehad. Dat 

betekent dat in de bovenbouw alleen de leerlingen worden 

geïnformeerd waarmee de besmette leerling in de besmettelijke 

periode lessen heeft gevolgd. Wanneer clusters worden aangeschreven, 

krijgen de ouders de brief een keer voor elk cluster waarin de leerling 

zit. Beter is dan om de hele jaarlaag aan te schrijven, maar duidelijk te 

maken voor welke clusters de brief bedoeld is.   

4. Meldt aan de collega’s die contact gehad hebben met de leerling (bijv. 

de lesgevende docenten):  

1. De positieve test van de leerling, met evt. de aanvullende 

informatie  

2. Meldt specifiek de collega die intensief contact heeft gehad 

met de leerling dat deze in quarantaine moet indien de collega 

niet gevaccineerd is  

5. Zorgt ervoor dat de leerlingen de in quarantaine moeten en niet in 

dezelfde klas zitten benaderd worden door de betreffende mentor of 

leerlingcoördinator  

6. Doet melding bij de rector over de besmetting  

3. De rector  

1. Houdt een geanonimiseerd overzicht van de besmettingen bij;  

2. Onderneemt actie n.a.v. een opvallend aantal besmettingen in een 

klas, een jaarlaag of de school door in overleg te gaan met de GGD en 

de bestuurder.  

https://www.ggdbzo.nl/professional/coronavirus/corona-onderwijs-en-kinderopvang/meldingsformulier-coronavirus/
https://www.ggdbzo.nl/professional/coronavirus/corona-onderwijs-en-kinderopvang/meldingsformulier-coronavirus/
https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-overig-contact
https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-overig-contact
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Bij een positief geteste medewerker:  

De melding komt binnen via de medewerkers, niet via de GGD. De collega belt of mailt 

met de direct leidinggevende of met de rector.  

 Alle meldingen altijd doorsturen aan de direct leidinggevende. Die heeft de regie.  

Acties:  

1. De leidinggevende benadert de collega met de volgende vragen:  

1. Wanneer zijn de Coronagerelateerde klachten (die hebben geleid tot de 

beslissing je te laten testen) begonnen?  

2. Wanneer was de collega voor het laatst op school?  

3. Conclusie: is de collega in de besmettelijke periode (twee dagen 

voordat de klachten begonnen) op school geweest?  

is dit niet het geval, dan hoeft er niets gecommuniceerd te worden. 

Doe dan wel melding bij de rector. De besmetting is verder 

afgehandeld.  

4. Met wie van school (leerlingen, collega’s) heeft de collega in de 

besmettelijke periode intensief contact gehad, d.w.z. gedurende de dag 

in totaal langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter afstand?  

5. Kan de medewerker de collega’s met wie intensief contact is geweest 

benaderen? Dit heeft altijd onze voorkeur.  

2. De leidinggevende:  

1. Stuurt een brief aan de klassen/leerlingen die op de mogelijk 

besmettelijke dagen van de medewerkers les hebben gehad, (indien 

van toepassing) dat er mogelijk contact is geweest met een mogelijk 

besmettelijke medewerker   

2. Meldt aan de collega’s:  

1. De positieve test van de medewerkers, met evt. de 

aanvullende informatie  

2. Meldt specifiek de collega die intensief contact heeft gehad 

met de leerling dat deze in quarantaine moet  

3. Doet melding bij de rector over de besmetting  
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3. De rector  

1. Houdt een geanonimiseerd overzicht van de besmettingen bij;  

2. Onderneemt actie n.a.v. een opvallend aantal besmettingen door in 

overleg te gaan met de GGD en de bestuurder.  

 


