Wanneer blijft een VSO-leerling thuis?
De VSO-school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:
•

Een leerling met de volgende klachten moet thuis blijven:
- verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
- hoesten;
- verhoging of koorts > 38°C ;
- moeilijk ademen/benauwdheid;
- plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).

•

Een leerling met klachten, die passen bij COVID-19, zoals
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn) koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten laat zich
testen en blijft thuis tot de uitslag van de test bekend is;

•
•

•

•

•

•

Heeft de leerling koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het
huishouden thuis;
Indien een leerling positief is getest: de leerling blijft thuis uitzieken tot
minstens 7 dagen na start van de symptomen EN is minstens 24 uur
klachtenvrij. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/leefregels.
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/
of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze
huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft
de leerling thuis;
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19
en een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling 10 dagen ná het
laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor informatie:
lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis;
Als de leerling een nauw contact is geweest van een bevestigde COVID19 patiënt dan moet de leerling 10 dagen in thuisquarantaine na het
laatste contact van langer dan 15 min. op minder dan 1,5m afstand. Zie:
lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patient;
Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt (tot de bevestigde
patiënt/huisgenoot), moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de
bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe
Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Testbeleid leerlingen:
Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen.
Dus ook vso-leerlingen. Zie m.b.t. de instructies ook
rijksoverheid.nl/onderwerpen/ coronavirus-covid-19/testen.
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En verder:
•
•
•
•

•

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de
leerling naar huis (of wordt opgehaald door ouder/verzorger);
Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden
eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis;
Zonder uitzondering moet een leerling met klachten naar huis;
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de
school). lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen;
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in
overleg met de school);

•

Neem bij vragen of twijfel contact op met de school van uw kind.

Er is een beslisboom 12+ beschikbaar voor jongeren van ongeveer 12 jaar en
ouder. Met deze beslisboom kun je als leerling en/of ouder beoordelen of de
leerling wel of niet naar school mag. De beslisboom gaat uit van dezelfde
thuisblijfregels als die hier beschreven zijn.
NB: Deze beslisboom gaat uit van jongeren in de middelbare schoolleeftijd met
een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten. Voor veel vsoleerlingen is dat helaas niet het geval. Overleg daarom altijd met de
behandelend arts als u vragen of twijfels hebt.

Versie 25-09-2020

Wijzigingen huidige versie t.o.v. vorige versie (29-05-2020):
•

Als huisgenoten alleen maar verkoudheidsklachten hebben, hoeven vso-

•

leerlingen niet thuis te blijven. In de vorige versie was dit nog wel zo;
Als een huisgenoot van de leerling positief getest heeft op COVID-19, moet

•

de leerling 10 in plaats van 14 dagen (vorige versie) in quarantaine;
Deze richtlijn is nieuw: de leerling die geen 1,5 meter afstand houdt tot een
bevestigde patiënt/huisgenoot moet thuisblijven tot 10 dagen nadat de
bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag;

•

Als een leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, worden
eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis.
Voorheen moesten zij ook/al bij verkoudheidsklachten van een leerling naar
huis.
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