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Protocol m.b.t. testen op Covid-19 (Corona) 
 
Wanneer er sprake is van een besmetting met het Coronavirus op school kan dit gevolgen 
hebben voor de groep waar deze besmetting plaats gevonden heeft. De kinderen van deze 
groep moeten in de meeste gevallen in quarantaine en vaak worden zij ook getest. Doordat 
het aanbod in testen steeds meer divers wordt, is het soms lastig te bepalen welke test 
wanneer afgenomen kan of mag worden. Bovendien ontstaat door de diversiteit aan testen 
onduidelijkheid tussen ouders en school over de te volgen procedure. In dit protocol wordt 
aangegeven welke test wanneer ingezet kan worden en welke procedure school volgt. Dit 
protocol is samengesteld op basis van informatie van de GGD. 
Wanneer het gaat om testen i.v.m. een Covid-19 besmetting wordt er een onderscheid 
gemaakt in 

• Sneltesten 

• Zelftesten 

• GGD-testen 

Sneltest 
Sneltesten worden altijd afgenomen door een professional. Ze zijn dan ook niet te koop voor 
particulier gebruik. Een sneltest kan afgenomen worden wanneer er sprake is van Corona 
gerelateerde klachten of wanneer er contact geweest is met een besmet persoon. Slechts 
een aantal sneltesten is door het RIVM en de GGD gevalideerd. Op dit moment (april 2021)  
neemt de GGD alleen positieve uitslagen in behandeling van de in Nederland gevalideerde 
testen: Panbio COVID-10-Ag rapid test (Abbott), BD Veritor COVID test (Becton Dickinson) en 
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Roche). De GGD volgt hierin de richtlijnen van het LCI/RIVM.  
Bij een positieve testuitslag is een hertest bij de GGD nodig om evt. bron- en 
contactonderzoek te kunnen starten. 
Zelftest (zie Corona zelftest informatiefolder in bijlage) 
Zelftesten zijn niet gevalideerde testen. Deze testen zijn minder betrouwbaar. Ze zijn te koop 
bij de apotheek of drogist. Deze testen zijn bedoeld voor preventief gebruik, om een 
eventuele besmetting vroegtijdig op te sporen. Een zelftest mag alleen afgenomen worden 
bij iemand die géén klachten heeft. De reden om mensen zonder klachten te testen is dat 
het virus al enkele dagen voordat de klachten ontstaan aanwezig is in de neus-keelholte bij 
personen die besmet zijn met het Coronavirus. In deze fase van de infectie kan het virus ook 
al worden doorgegeven. Door het gebruik van zelftesten kun je besmettingen opsporen die 
je anders niet of later zou vinden. Een zelftest mag niet gebruikt worden op dag 5 van de 
quarantaine om de quarantainetijd te verkorten. 
GGD test 
De GGD werkt uitsluitend met gevalideerde testen. Een persoon die klachten heeft of 
dichtbij iemand met Corona is geweest, wordt dringend geadviseerd zich te laten testen bij 
de GGD. Deze persoon blijft thuis tot de testuitslag bekend is. 
Bij een negatieve testuitslag mag deze persoon weer naar buiten. Is de uitslag positief? Dan 
gaat deze persoon in isolatie en start de GGD het bron- en contactonderzoek. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure school bij een besmetting 

1. Melding m.b.t. positieve testuitslag komt binnen op school bij leerkracht en directie.  

2. De directie neemt contact op met de betrokkenen en het Scholenteam van de GGD. 

3. In overleg met de betrokkenen en het scholenteam van de GGD wordt afgestemd of er 

sprake is van klachten en wordt de “dag 0” vastgesteld.  

4. De ouders van de betrokken groep worden middels een brief op de hoogte gebracht van de 

besmetting en geïnformeerd over te nemen vervolgstappen en de vormgeving van het 

thuisonderwijs. 

5. Op de eerste quarantaine dag kan een zelftest afgenomen worden om vast te stellen of er 

sprake is van een besmetting. Dit kan alleen als het kind geen klachten heeft. Bij een 

positieve uitslag wordt contact opgenomen met de GGD. Bij een negatieve uitslag wordt de 

quarantaine vervolgd en wordt op dag 5 een test gedaan bij de GGD. 

6. Op dag 5 van de quarantaine kunnen betrokkenen getest worden. Deze test moet door de 

GGD afgenomen worden. Een zelftest volstaat niet.  De testresultaten worden met de 

leerkracht en/of directie/IB gecommuniceerd. Ouders brengen school ook op de hoogte 

wanneer er geen test afgenomen wordt. 

7. Op dag 6 worden de testresultaten verzameld. Op deze dag blijven alle kinderen nog thuis 

van school, ook als zij al een negatieve uitslag hebben. Deze dag is ingebouwd ter preventie 

van het opschuiven van "0” t.g.v. eventuele nieuwe positief geteste personen in de groep. 

8. Op dag 7 mogen alle negatief geteste leerlingen weer naar school (mits alle testresultaten 

bekend zijn). Vanaf deze dag werken de kinderen die niet getest zijn in quarantaine 

zelfstandig aan hun schooltaken. 

9. Op dag 11 mogen ook de kinderen die niet getest zijn weer naar school, mits zij klachtenvrij 

zijn.  

Scholenteam GGD. 
Bij een besmetting op school neemt school altijd contact op met het Scholenteam van de 
GGD. Zij zijn gespecialiseerd in het adviseren van scholen omtrent de te volgen procedures 
bij een besmetting op school om verdere besmetting te voorkomen en de veiligheid voor de 
overige kinderen en leerkrachten te waarborgen. De adviezen van het scholenteam zijn 
leidend voor school.  

 
Verkoudheid: wel of niet naar school? 
De laatste tijd bellen verschillende ouders met de vraag: Mag mijn kind naar school als de testuitslag 
negatief is, maar mijn kind toch verkouden is? De GGD zegt dat je dan veilig naar school kunt en 
bedoelt daarmee: je bent dan geen besmettingsbron voor corona. Het blijft natuurlijk wel mogelijk 
dat kinderen dan de verkoudheidsklachten op elkaar en op de leerkracht overdragen. Dat betekent 
dat iedereen die verkouden wordt dan ook thuis moeten blijven en zich zal moeten laten testen.   
 
Wanneer de leerkracht verkouden wordt, kan het zijn dat de hele klas thuis moet blijven, omdat er 
geen of nauwelijks vervangers beschikbaar zijn.   
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wij kunnen niet bepalen wanneer verkoudheidsklachten wel of niet meer of minder besmettelijk zijn, 
dat is niet onze expertise. We moeten dus een beroep doen op uw en ons gezond verstand:   
- Laat uw kind(eren) testen als ze verkouden zijn (sluit daarmee in ieder geval corona uit).  
- Wanneer kinderen hoesten en niezen in een klas, is de kans op het overdragen van de 
verkoudheidsklachten in ieder geval groot. In dat geval vragen wij dan ook (in het belang van de 
andere kinderen en de leerkracht) uw kind nog even thuis te houden tot die klachten over zijn.  
 
De beslissing om kinderen dus nog thuis te houden is aan u en ons samen en blijft subjectief, daar 
zijn we ons van bewust. Laten we hierbij het belang van alle kinderen en leerkrachten voor ogen 
houden. Overleggen kan natuurlijk altijd.  
 
Nog even volhouden en hopelijk kunnen we dan straks genieten van een zorgeloze zomer.  

 

De Afhaalbieb 
De scholen zijn weliswaar weer open, maar helaas moet de Bibliotheek Midden-Brabant 

de deuren nog even gesloten houden. En dat terwijl het juist in deze tijd voor kinderen 

fijn is om even weg te dromen bij een mooi verhaal; niet alleen op school maar óók thuis. 

Gelukkig kan dat met de Afhaalbieb nog steeds! Zo vraag je gemakkelijk, veilig en snel 

een zorgvuldig samengesteld boekenpakket aan voor jouw kind. Zo hoeven kinderen 

zich tijdens de lockdown nooit te vervelen!    

Werkwijze afhaalbieb 

Een boekenpakket aanvragen voor je kind is simpel. Ga naar 

www.bibliotheekmb.nl/diensten/afhaalbieb. Hier vind je een lijst met alle 15 afhaallocaties 

van de Bibliotheek Midden-Brabant. Selecteer de vestiging van jouw keuze, en wordt 

automatisch doorgestuurd naar het afhaalformulier. Hier vul je je gegevens in, voor welke 

leeftijd je een boekenpakket wilt ontvangen én je wensen rondom het afhaalmoment. Je 

ontvangt vanzelf bericht wanneer je het pakket kunt afhalen. Het afhalen van je boekenpakket 

verloopt uiteraard volgens de RIVM-richtlijnen en is geheel ‘contactloos’. 

 

Wil je voor meerdere kinderen tegelijk een boekenpakket bestellen en afhalen? Dat kan! Vul 

dan per kind één formulier in, en geef in het opmerkingenveld de namen door van de andere 

kinderen waarvoor je een pakket bestelt. We proberen de pakketten dan te bundelen op één 

afhaalmoment.          

                                                                  

Kinderen gratis lid 

Is je kind nog geen lid van de bibliotheek? Vraag dan geheel gratis een bibliotheekpas aan via 

deze link: https://www.bibliotheekmb.nl/abonnement/soorten/jeugdabonnement.html.  

Deelname aan de afhaalbieb brengt geen extra kosten met zich mee.  

 

Moeder van Jayden (7) en Jenoah (0): “Ik 

had twee boekenpakketten besteld, één voor 

Jayden en één voor Jenoah. Er zitten echt 

alleen maar leuke boeken in, en geen enkel 

boek dat we al eerder hadden besteld. Dat is 

best knap!” 
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