
Heb je 
klachten?

Ja 

Nee 

Zijn het  
milde klachten? 

(neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, 
plotseling verlies van reuk of 

smaak, verhoging (tot 38 
graden Celsius)

Ja 

Nee 

Nee 

Hebben  
je huisgenoten 

klachten? 

Ja 

Past het bij  
gebruikelijke/bekende 
klachten zoals hooi-
koorts of astma? 

Zijn het  
ernstige klachten? 
(benauwdheid of meer dan 

380 koorts) 

NeeJa

Je mag naar school 
tenzij een van je huisgenoten  ernstige 

klachten heeft 
Vraag je ouders een briefje te schrij-
ven dat je astma/hooikoorts hebt en 
dat het om bekende klachten gaat. 

Blijf thuis en 
laat je testen

Je huisgenoten
moeten ook thuis blijven 

24 uur klachtenvrij: je mag 
weer naar school 

Zijn het  
milde klachten? 

(neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, 
plotseling verlies van reuk of 

smaak, verhoging (tot 38 
graden Celsius)

Nee

Ja 

Zijn het  
ernstige klachten? 

(benauwdheid of  
meer dan 380 koorts) 

Jij en 
je huisgenoten  

moeten thuisblijven. 
Je huisgenoot moet zich laten testen 
24 uur klachtenvrij: je mag weer naar 

school  

Je mag 
naar school 

tenzij een van je  
huisgenoten  

ernstige klachten heeft 

Uitslag positief Uitslag negatief 
(geen corona)(wel corona)

Jij  
en je huisgenoten 

moeten thuisblijven
24 uur klachtenvrij: je mag 

weer naar school 

coronabeslisboom voor 
leerlingen en ouders

Blijf thuis en  
laat je testen 

Je huisgenoten  
mogen naar school/werk 

24 uur klachtenvrij: je mag 
weer naar school 

Als er na het doorlopen van de beslisboom toch nog 
vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met 

de school/de huisarts. 

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis 
van de richtlijnen van de rijksoverheid.nl 
en is een leidraad voor  ouders en 
leerlingen van LVO-scholen. Voor iedere 
leerling in een huishouden moet de 
beslisboom apart doorlopen worden. 

Je mag naar 
school

Conform richtlijn RIVM: Wanneer een 
leerling gedurende de dag klachten 
ontwikkelt (verhoging, koorts, 
neusverkoudheid, hoesten en/of 
moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de 
leerling naar huis en wordt geadviseerd 
om zich te laten testen. Ouders/
verzorgers worden hierover 
geïnformeerd. Ook eventuele broers of 
zussen op dezelfde school worden 
hierover geïnformeerd en naar huis 
gestuurd en ook hier wordt geadviseerd 
om zich te laten testen indien zij 
klachten vertonen.




