
 
 

LANDELIJKE RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT 

CORONAMAATREGELEN: 
Wat niet verandert met ingang van dit schooljaar: 

• 1,5 meterregel bij volwassenen (leerling naar volwassenen en tussen 

volwassenen onderling); 

• Mondkapjesplicht als je loopt (niet op een vaste zit- of staanplaats); 

• Alle hygiënemaatregelen;  

• Speciale regels voor risicogroepen; 

• Gezondheidscheck: bij verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, 

verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak blijf je thuis en advies 

om te laten testen bij de GGD; 

• Als je klachten ontwikkelt in de loop van de dag, moet je nog steeds naar huis 

met advies om te laten testen bij de GGD. 

 

GEWIJZIGD! 
Wat wel verandert met ingang van dit schooljaar: 

• Onderscheid immune en niet-immune personen; 

• Een persoon wordt als immuun beschouwd als deze:  

o 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van 

Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF  

o 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft 

gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF  

o 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF 

o COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. 

 Immune personen: 

o moeten in quarantaine als ze wachten op een testuitslag of als ze positief 

getest zijn. In alle andere gevallen is er geen quarantaine. 

o hoeven geen zelftesten meer te doen. 

 

 Niet-immune personen: 

o moeten in quarantaine als ze wachten op een testuitslag of als ze positief 

getest zijn; als een huisgenoot koorts / benauwdheidsklachten heeft; als 

uit het BCO blijkt dat ze in contact zijn geweest met iemand met COVID-

19;  

o moeten 2x per week een zelftest doen. 

 

Zelftesten worden door de conciërges op school tijdens de les uitgedeeld. Mocht een 

leerling geen zelftesten willen ontvangen, dan kan de leerling dat tegen de conciërge 

zeggen of later teruggeven aan de docent. Leerlingen kunnen deze te allen tijde 

ophalen bij de administratie.  


