Corona besmetting of hoog risico contact? Wanneer mag mijn dochter/zoon terug naar
school?

1. Mijn dochter/zoon heeft positief getest (= besmet met Corona en bevestigd met
PCR-test of antigentest bij de apotheek)


Is uw dochter/zoon getest omdat zij/hij ziek was? Uw dochter/zoon mag
terug naar school 10 dagen na de dag waarop zij/hij ziek is geworden.



Is uw dochter/zoon getest maar was niet ziek? Zij/hij mag terug naar school
10 dagen na de dag van de positieve test.



Uw dochter/zoon was ziek , werd niet getest, maar de huisarts heeft de
diagnose Corona gesteld? Uw dochter/zoon mag terug naar school 10 dagen
na de dag waarop zij/hij ziek is geworden.

2. Mijn dochter/zoon zit in quarantaine na een hoog risico contact BUITEN het gezin
(school, sportclub, jeugdbeweging,…)


Wanneer de klas in quarantaine (voor kleuter- en lager onderwijs) wordt
geplaatst, ontvangt u een brief van de school met daarin de juiste datum
waarop uw dochter/zoon terug naar school mag komen. Dit is meestal na 7
dagen.



Heeft uw dochter/zoon recent (binnen de 6 maanden) corona doorgemaakt
en wordt de klas in quarantaine geplaatst, dan moet zij/hij niet in
quarantaine. De school beslist dan verder over de praktische organisatie
(afstandsonderwijs of aansluiten bij een andere klasgroep).



Wanneer uw dochter/zoon een hoog risico contact had in de vrije tijd
(vriendje komen spelen, bij de hobby’s,…):
 Uw dochter/zoon is gevaccineerd
- Uw dochter/zoon moet in quarantaine en mag niet naar
school.
- Laat uw dochter/zoon zo snel mogelijk testen na dit contact
(binnen de 72u). Is deze test negatief, dan mag zij/hij uit
quarantaine en terug naar school. (PCR-test!)
- Er moet nog wel een 2e test gebeuren 7 dagen na het laatste
contact. Voorlopig is er maar 1 test nodig, zo snel mogelijk na
het laatste contact.
- Indien u uw dochter/zoon niet wil laten testen, dan blijft zij/hij
10 dagen in quarantaine.
 Uw dochter/zoon is niet gevaccineerd
- Zij/hij moet in quarantaine en mag niet naar school.
- Laat uw dochter/zoon zo snel mogelijk testen na dit contact
(binnen de 72u). Is deze test negatief, dan mag zij/hij uit
quarantaine en terug naar school. (PCR-test!)
- Er moet nog wel een 2e test gebeuren 7 dagen na het laatste
contact.
- Wenst u uw dochter/zoon niet te laten testen, dan blijft zij/hij
10 dagen in quarantaine.

 Uw dochter/zoon heeft een herstelcertificaat (heeft dus corona gehad
in de voorbije 6 maanden)
- Zij/hij moet niet in quarantaine en mag naar school

3. Mijn dochter/zoon zit in quarantaine na hoog risico contact BINNEN het gezin
(iemand van het gezin heeft dus corona)


De zieke persoon kan zich volledig isoleren (dus gaat ergens anders wonen of
blijft de hele tijd in een aparte kamer)
 Uw dochter/zoon is gevaccineerd
- Uw dochter/zoon moet in quarantaine en mag dus niet naar
school
- Laat uw dochter/zoon zo snel mogelijk testen na het laatste
contact (binnen de 72u). Is deze test negatief, dan mag zij/hij
uit quarantaine en terug naar school. (PCR-test!)
- Er moet nog wel een 2e test gebeuren 7 dagen na het laatste
contact. Voorlopig is slechts 1 test nodig, zo snel mogelijk na
het laatste contact.
- Indien u uw dochter/zoon niet wil laten testen, dan blijft zij/hij
10 dagen in quarantaine.

 Uw dochter/zoon is niet gevaccineerd
- Zij/hij moet in quarantaine en mag niet naar school.
- Laat uw dochter/zoon zo snel mogelijk testen na het laatste
contact (binnen de 72u). Ook al is deze test negatief, uw
dochter/zoon mag nog niet naar school. (PCR-test!)
- Er moet een 2e test gebeuren 7 dagen na het laatste contact.
- Uw dochter/zoon mag pas terug naar school indien deze 2e
test negatief is.
- Wenst u uw dochter/zoon niet te laten testen, dan blijft zij/hij
10 dagen in quarantaine.
 Uw dochter/zoon heeft een herstelcertificaat (heeft dus corona gehad
in de voorbije 6 maanden)
- Zij/hij moet niet in quarantaine en mag naar school


De zieke persoon kan zich niet isoleren (dus loopt gewoon rond in huis en
neemt deel aan het gezinsleven)
 Uw dochter/zoon is gevaccineerd
- Uw dochter/zoon moet in quarantaine en mag dus niet naar
school
- Laat uw dochter/zoon zo snel mogelijk testen na het positieve
testresultaat van het gezinslid. Is deze test negatief, dan mag
zij/hij uit quarantaine en terug naar school. (PCR-test!)
- Er moet nog wel een 2e test gebeuren 17 dagen na het begin
van de ziekte van het gezinslid of 17 dagen na de positieve test
indien het gezinslid niet ziek was
- Indien u uw dochter/zoon niet wil laten testen, dan blijft zij/hij
nog 10 dagen in quarantaine na het aflopen van de 10 dagen
quarantaine van het positieve gezinslid. Dus dit betekent een
quarantaine van 20 dagen en 20 dagen niet naar school.
 Uw dochter/zoon is niet gevaccineerd
- Zij/hij moet in quarantaine en mag niet naar school.
- Laat uw dochter/zoon testen zo snel mogelijk na de positieve
test van het gezinslid.
- Is deze 1e test negatief, dan blijft uw dochter/zoon in
quarantaine en mag dus niet naar school
- Een 2e test gebeurt op dag 10 na de positieve test van het
gezinslid.
- Uw dochter/zoon mag pas terug naar school indien deze 2e
test negatief is.
- Een laatste en 3e test is nog nodig op dag 17.
- Wenst u uw dochter/zoon niet te laten testen, dan blijft zij/hij
nog tot 10 dagen in quarantaine na het einde van de 10 dagen
quarantaine van het gezinslid, dit is dus in totaal 20 dagen

quarantaine, te tellen vanaf de positieve test van het gezinslid
en 20 dagen niet naar school.
 Uw dochter/zoon heeft een herstelcertificaat (heeft dus corona gehad
in de voorbije 6 maanden)
- Zij/hij moet niet in quarantaine en mag naar school

