
  
  
Wat we doen als een leerling of medewerker op school positief test op het coronavirus?  

 De school brengt u (en uw kind) zo snel mogelijk via een informatiemail of via Magister op de 
hoogte van de besmetting. In het bericht vermelden we precies welke maatregelen we nemen 
en hoe we ervoor zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk kan doorgaan.   
 Zit uw kind in de klas bij de leerling met corona? Dan volgt de hele klas gedurende tien 
dagen na het laatste contact thuisonderwijs.  
 Heeft u vragen over een coronabesmetting op school? Neem dan alleen contact 
op met Samantha Nieuwenhuys-van Dolder via het telefoonnummer van school of via het 
emailadres; s.nieuwenhuys-vandolder@praktijkschooldebrug.nl . Zo krijgt u de juiste en meest 
actuele informatie.   
 
Welke coronaregels gelden er op school?  
 Leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling, houden altijd 1,5 meter afstand tot 
elkaar. Deze regel geldt niet voor leerlingen onderling.   
 Iedereen volgt de hygiëneregels: vaker handen wassen, geen handen schudden, hoesten en 
niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en niet aan het gezicht zitten. 
Medewerkers kunnen gebruikmaken van beschermingsmiddelen.  
 Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij coronaklachten en krijgen het advies om een 
coronatest te doen. Heeft een gezinslid koorts boven de 38°C en/of benauwdheidsklachten? Dan 
geldt ook thuisblijven.   
 Wie een grotere kans heeft om ernstig ziek te worden of te overlijden door het coronavirus, 
blijft thuis. Leerlingen volgen het onderwijs op afstand, medewerkers werken vanuit huis – voor 
zover mogelijk.  
 Leerlingen komen zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school. Met de 
fiets/brommer/scooter of lopend is de beste optie, brengen met de auto door ouder of verzorger 
een goede tweede. Het openbaar vervoer is de allerlaatste optie.  
 Wie op vakantie is geweest in een land of gebied met code oranje of rood, blijft – conform 
overheidsregel – tien dagen in thuisquarantaine.   
 Test één van de leerlingen in de klas positief op corona? Dan blijft deze leerling in 
thuisquarantaine. De leerling en zijn of haar klasgenoten volgen voor 10 dagen na het laatste 
contact met deze leerling/ leerlingen thuis onderwijs. Dat geldt dus voor de hele klas. Na tien 
dagen kunnen de leerlingen weer naar school.  
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