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Covid-19 Stappenplan 

Testen leerlingen NUOVO 

 
16 april 2021 

 
Op dit moment zijn er wederom veranderingen in het testbeleid voor scholen gemaakt. 
Om het voor iedereen duidelijk te maken, hebben we dit stappenplan voor jullie gemaakt.  
 
Er zijn nu 2 soorten testen beschikbaar: 
 
1. de PCR-test (door GGD) 
Deze test wordt uitgevoerd in een lab. Deze test is het meest betrouwbaar, maar ook het meest 
tijdrovend. Hierdoor kan een uitslag langer op zich laten wachten.  
 
2. Zelftest   
Dit is een antigeentest. Deze test geeft binnen 15 minuten een uitslag, want het onderzoek gebeurt 
niet in een lab. Hierbij test jij jezelf thuis. Je ontvangt een sneltest van de school als er iemand in je 
klas of cluster besmet is met Corona en jij geen nauw contact bent.  
 
Uitslag? 
Een negatieve testuitslag betekent nog steeds het vasthouden van alle andere geldende 
maatregelen, zoals het wassen van handen en het houden van anderhalve meter afstand.  
 
Uitleg contacten 

Nauw contact:  

Je bent binnen 24 uur minimaal 15 minuten op minder dan anderhalve meter afstand geweest van 

iemand die positief getest is op Corona; of je hebt intensief contact gehad met iemand die positief 

getest is op Corona. Onder intensief contact wordt verstaan: zoenen, knuffelen, selfies maken of in 

het gezicht hoesten/niesen. 

Overig contact:  

Je bent langer dan 15 minuten op meer dan anderhalve meter afstand in dezelfde ruimte geweest 

met iemand die positief getest is op Corona; bijvoorbeeld in de klas of op een domein/ leerplein. 

Dit kan een medeleerling zijn maar bijvoorbeeld ook een leraar of een ondersteuner.  
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Stappenplan Testen na besmetting Covid-19 
 

  
 

Een leerling of 
medewerker is 

positief getest op 
Covid-19 

Je bent overig 
contact 

Je bent een 
nauw contact 

Je gaat in quarantaine 
en laat je testen via de 

GGD 

Je houdt jezelf goed in de gaten. 
Je krijgt een sneltest mee naar 

huis. Gebruik deze rond dag 5 van 
het laatste contact 

Test negatief: na 5 
dagen laat je jezelf 

opnieuw testen via de 
GGD 

Na een negatieve 
test op dag 5 eindigt 

de quarantaine 

Test negatief; houd jezelf 
in de gaten. Bij klachten 

alsnog testen via GGD en 
ga in quarantaine 

Test positief: 
neem contact op 

met de GGD 
Test positief: 

neem contact op 
met de GGD 

Test positief: de GGD 
legt uit wat je verder 

moet doen 


