
Hoe oud is het kind?
De groep waar het kind in zit is leidend.

Indien kind geen 
klachten heeft: 
Wanneer is er 
een indicatie 
voor quarantaine?

Wat te doen bij klachten?

Moet er afstand  
worden gehouden?

Wat als docent positief 
getest is?

Wie zijn contacten 
als een kind positief 
getest is?

Dagopvang
KDV/PSZ/gastouder

0 - 4 jaar

Kleuterschool
groep 1 - 2
4 - 7 jaar

Basisschool
Groep 3 - 8
6 - 13 jaar

 

Middelbare school
1e t /m 6e klas
11 - 19 jaar

MBO/HBO/
Universiteit

>15 jaar

Richtlijnen coronavirus in het onderwijs
Versie 29 oktober 2020. Let op, het schema kan wijzigen.

•  Alleen verkouden (neusverkouden, niezen en keelpijn, incidenteel hoesten): 
Kinderen mogen wel naar school /BSO/sport /KDV/opvang (tenzij in quarantaine).

•  Klachten (meer dan incidenteel) hoesten, koorts/ benauwdheid: 
Thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij. Bij koorts/benauwdheid blijven alle gezinsleden thuis.

•  Chronische klachten zonder nieuwe klachten: 
Kinderen mogen wel naar school /BSO/sport /KDV/opvang.

•  Zit een kind in quarantaine (huisgenoot of  nauw contact van positief  getest persoon of  terugkomst oranje gebied) en zijn er klachten  
(verkoudheid/ hoesten/ benauwdheid/ koorts), dan mogen zij niet naar school/BSO/sport/KDV/opvang

•  Kind is huisgenoot van positief persoon of huisgenoot van iemand met koorts/benauwdheid: Kind in quarantaine tot 10 dagen na laatste 
contact met positief  getest persoon, dat wil zeggen niet naar vriendjes en familie of  feestjes. Kind mag ook niet naar school/BSO/sport/KDV/
opvang.

•  Kind is nauw contact van positief getest persoon: Kind in quarantaine tot 10 dagen na laatste contact met positief  getest persoon, dat wil 
zeggen niet naar vriendjes en familie of  feestjes. Kind mag wel naar school /BSO/sport /KDV/opvang.

•  Na een reis uit oranje/rood gebied: Kind 10 dagen in quarantaine na terugkomst, dat wil zeggen niet naar vriendjes en familie of  feestjes.  
Kind mag wel naar school /BSO/sport /KDV/opvang.

•  Overig contact van positief getest persoon: Geen quarantaine

Let op: zodra een kind klachten ontwikkelt is er een testindicatie en moet een kind volledig in quarantaine, ook bij een verkoudheid.

Kinderen hoeven onderling en  
tot de leidsters geen 1,5 m afstand 
te houden. 

Leidsters worden gezien als 
nauw contact.

•    Kinderen hoeven onderling geen  
1,5 m afstand te houden.  
Maar wel tot docenten en ouders  
van andere kinderen.

•    Mondkapje op de gang/aula of  bij 
contact <1,5m met volwassene  
(vb. indien met ouder van vriendje 
naar sport gereden wordt)

•    Studenten moeten wel 1,5 m 
afstand houden van elkaar en van 
docenten/andere volwassenen.

•    Mondkapje op de gang/aula of  bij 
contact <1,5m met volwassene 
(vb. MBO met praktijkonderwijs of  
meerijden naar sporten)

Kinderen hoeven onderling en tot de docent geen 1,5 m afstand te houden.  
Alleen personen buiten het huishouden waarmee frequent en intensief  contact  
is geweest tellen als nauw contact. 

Docenten en klasgenoten worden in principe gezien als overig contact

•    Huisgenoten: 
Zowel ouders als broertjes/zusjes.

•  Nauw contact: 
Kinderen 13-18 jaar: indien in de vrije tijd frequent en intensief  contact is. (Vb: bij elkaar spelen) 
Volwassenen: alleen indien frequent en intensief  contact. (Vb. groepleiders KDV, oppasoma’s) 
Overig contact:Docenten, klasgenoten (ook kinderen die naast elkaar zitten in de klas), kindjes bij de opvang en sportmaatjes worden i.p. gezien als overig contact)

•  Kinderen 0-12:  
nooit nauw contact

Iedereen die langer dan 15 min en binnen 1,5 m contact heeft gehad wordt beschouwd als nauw contact. 
Zie per klas of  er wel/ geen indicatie is voor quarantaine. 

•    Huisgenoten: 
Zowel ouders als broertjes/zusjes

•  Nauw contact: 
Iedereen die langer dan 15 min en 
binnen 1,5 m contact heeft gehad.  
Of er was sprake van hoesten/niezen 
of  zoenen tijdens het contact.

•  Overig contact: 
Iedereen die korter dan 15 min en 
binnen 1,5 m contact heeft gehad 
of  langer dan 15 min op meer dan 
1,5 m.

•  Kind/student is huisgenoot van positief getest persoon of huisgenoot met  
koorts/benauwdheid: Kind/student in quarantaine tot 10 dagen na het laatste  
contact met positief  getest persoon. Zij mogen niet naar school /sport.

•  Kind/student is nauw contact van positief getest persoon: 
In quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact met positief  persoon.  
Zij mogen niet naar school /sport.

•  Na reis oranje/rood gebied: 
Kind/student 10 dagen in quarantaine na terugkomst. Zij mogen niet naar school /sport.

Let op: zodra een kind/student klachten ontwikkelt, bv een verkoudheid, 
dan kan de GGD het advies geven om te testen

•   Alleen verkouden (neusverkouden, niezen en keelpijn, maar geen hoesten): Kinderen 
mogen niet naar school/sport.

•   (Meer dan incidenteel) hoesten, koorts/benauwdheid:  
Kinderen moeten thuis blijven. Zij mogen niet naar school/sport. Bij koorts/benauwdheid 
blijven alle gezinsleden thuis.

•   Chronische klachten zonder nieuwe klachten: Zij mogen wel naar school/sport.

•   Zit een kind in quarantaine (huisgenoot of  nauw contact van positief  getest persoon 
of  terugkomst oranje gebied) en zijn er klachten (verkoudheid/ hoesten/ benauwdheid/
koorts), dan mogen zij niet naar school/sport.

Actuele informatie vind je op www.ggdrotterdamrijnmond.nl 


