
 

 

 

 

BESLISBOOM COVID-19 VOOR LEERLINGEN IN HET LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS.  

Mag deze leerling naar school? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 
Is de leerling extra kwetsbaar voor corona?   

Bespreek dit met de behandelende arts of CLB-arts. 

 

       ja 

 

 De leerling blijft thuis. 

 
Heeft de leerling nauw contact gehad met iemand die corona heeft? 

ja 

 
De leerling blijft thuis tot minstens 7 dagen na het laatste nauw contact en  
laat zich ≥ 5 dagen na het contact testen. 
Ook als er (nog) geen klachten zijn. 

Contacten met gezinsleden (kinderen en volwassenen) zijn altijd nauwe 
contacten. 
 
Contacten met andere volwassenen en met kinderen vanaf 12 jaar (of 
vanaf het secundair onderwijs) zijn nauwe contacten, als er langer dan 15 
minuten contact was op minder dan 1,5 m zonder mondmasker (op mond 
en neus!) of bij knuffelen, kussen, handen schudden,… 
 
Contacten met kinderen jonger dan 12 jaar (of in de lagere school) zijn 
geen nauwe contacten. 

 
Toont de test dat het corona is? 
 
Dan blijft de leerling thuis tot 7 
dagen nadat de test is afgenomen. 

 
Toont de test dat het geen corona is? 
 
7 dagen verhoogde waakzaamheid 
De leerling mag naar school, maar 
moet andere sociale contacten 
beperken. Nog even dus geen hobby’s 
of bezoek aan familie of vrienden. 
Volg de gezondheid goed op. Bel de 
huisarts bij klachten. 

Heeft de leerling plots klachten die behoren tot één of meer van  
deze 4 groepen? 

ja Neem telefonisch contact met de huisarts (van wacht). 
De huisarts bepaalt of een test nodig is en vertelt waar dit kan.  
De leerling blijft thuis tot het resultaat van de test er is. 

 
 

Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals 
bijvoorbeeld na vaccinatie. 
 

Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. bij een 
leerling die astma heeft) tellen niet mee, tenzij de klachten plots 
verergeren. 
 

Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, 
keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust. 
Leerlingen die enkel klachten hebben van een verkoudheid of van 
neusloop door allergie, mogen naar school.  
 

Niet meer goed kunnen ruiken of proeven. 

 
Toont de test dat het corona is?  
 
Dan blijft de leerling thuis zolang hij 
besmettelijk is. Dit is 7 dagen na de 
start van de klachten.   
De leerling kan na 7 dagen opnieuw 
naar school als er 3 dagen geen 
koorts is en de klachten beter zijn. 

 
Toont de test dat het geen corona is?  
 
Dan kan de leerling naar school als er 
geen koorts meer is en de klachten 
beter zijn. 

                                        
 

 De leerling kan de lessen volgen op school.  

nee 

nee 

 

nee 

Verkoudheid = 
Snot in/uit de neus 
(kleur maakt niet 

uit), eventueel met 
niezen of een 

kuchje. 
 

1-10 -2020. Deze beslisboom is gemaakt door de VWVJ in samenwerking met Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

Zijn er na het doorlopen van de beslisboom nog vragen of onduidelijkheden? 

Neem dan contact op met de huisarts of CLB-arts. 

 



 

 

Schema om de dagen te helpen tellen na een nauw contact met iemand die corona heeft 

 

 

 


