
Voorzorgsmaatregelen hier op school

BESLISBOOM
thuisblijven of naar school/werk?

START
Heeft iemand binnen je huishouden 
op dit moment of in de afgelopen 

10 dagen corona (gehad)?

Deze beslisboom is gebaseerd op die van de VO Raad. 
De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen 
van het RIVM en is een leidraad voor ouders van onze 
leerlingen en onze medewerkers. Met deze beslisboom 
kun je beoordelen of je wel of niet naar school mag. 
Deze beslisboom gaat uit van personen met een 

normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten. 
De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere 
huisgenoten. Voor iedere persoon moet de boom 
apart doorlopen worden. Zodra de VO Raad op basis 
van de regelgeving de beslisboom aanpast, zullen wij 
de aanpassingen ook doorvoeren in deze beslisboom.

Heb je zelf één of meer van de volgende 
klachten die passen bij corona?

• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen, keelpijn)

• hoesten
• verhoging of koorts (37,5 graden of hoger)
• benauwdheid
• plotseling verlies van reuk/smaak (zonder 

neusverstopping)

* JE WORDT IN DEZE SITUATIES   
  ALS IMMUUN GEZIEN:

- als je in de afgelopen 6 maanden 
corona hebt gehad.
- als je langer dan 14 dagen geleden 
volledig gevaccineerd bent tegen 
corona. Bij Janssen-vaccin: langer 
dan 4 weken.
- als je corona hebt gehad en 
daarna een vacinatie hebt gehad 
(minimaal 14 dagen geleden, bij 
Janssen-vaccin minimaal 4 weken).

Kom je uit een land met een zeer 
hoog risico? Check de actuele 
informatie van de Rijksoverheid

Ben je een nauw contact** van iemand met 
corona? Of heb je een notificatie gekregen via 

de Coronamelder-app?

Ben je 
immuun*?

Blijf thuis en 
laat je testen

Blijf thuis en 
laat je testen

Blijf thuis en 
laat je testen

Je hoeft niet  
thuis te blijven

Je hoeft niet thuis te blijven. 
Let wel goed op je gezondheid 

en blijf thuis bij klachten.
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Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

**CATEGORIE 
NAUW CONTACT?
1: Huisgenoten
2: Overig nauwe 
contacten (meer dan 
15 min. op minder 
dan 1,5 meter
3. Overige niet 
nauwe contacten
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12 jaar
en ouder

Ben je 
immuun*?


