
CORONA BELEID XAVERIUS VSO LOCATIES (versie 9 oktober 2021) 

De volgende basisregels zijn van kracht: 

• Dringend advies 1,5m afstand te houden tussen leerlingen onderling, leerlingen en personeel, 

personeelsleden onderling.  

• Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog. 

• Regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes (ventilatie). 

• Bij coronagerelateerde klachten1 thuis blijven en testen bij GGD (voor schoolpersoneel blijven 

sneltesten gratis beschikbaar).  

• Als een leerling of personeelslid positief getest is, blijft deze minimaal 7 dagen na het vaststellen 

van de besmetting thuis in isolatie. De leerling of het personeelslid kan weer naar school als deze 

na de 7 dagen quarantaine minimaal 24 uur klachtenvrij is.  

• Als ouders besluiten om hun kind niet te testen, wil de school geen enkel risico lopen m.b.t. 

mogelijk besmettingsgevaar en kan de leerling gedurende 10 dagen niet naar school komen.  

• Dringend advies een mondneusmasker (mondkapje) binnen het schoolgebouw te gebruiken.  

• Leerlingen en personeelsleden die niet als immuun2 worden beschouwd krijgen het advies om 

twee keer per week een zelftest te doen. Deze zelftesten zijn gratis op school verkrijgbaar.  

• Leerlingen en personeelsleden die niet als immuun worden beschouwd kunnen een quarantaine-

advies krijgen bij een besmetting in de klas. Voorwaarde is wel dat ze in nauw contact zijn 

geweest met de besmette persoon (bijvoorbeeld als ze intensief hebben samengewerkt of veel 

naast elkaar hebben gezeten).  

Voor het leerlingenvervoer blijven de volgende regels gelden: 

• De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de leerlingen.  

• De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker. 

• Leerlingen van het VSO dragen een mondneusmasker (mondkapje) tenzij er medische gronden 

zijn dit niet te dragen. 

 

 
1 Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, plotseling verlies van reuk 
en/of smaak (zonder neusverstopping), benauwdheidsklachten, verhoging of koorts. 
 
2 Een persoon wordt als immuun voor Covid-19 beschouwd als deze:  
a. 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Pfizer, Moderna of AstraZeneca; OF  
b. 14 dagen of langer geleden 1 dosis van deze vaccins heeft gekregen na een Covid-19 infectie; OF  
c. 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF  
d. Covid-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. 


