
Veel gestelde vragen COVID-19 

 
Val ik in de risicogroep en hoe dan te handelen? 
 
Mensen die ouder zijn dan 70 jaar en volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een aantal specifieke 
aandoeningen. Bijvoorbeeld chronische luchtweg- of longproblemen, chronische hartklachten of 
een nierziekte vallen in de risicogroep.  
 
Lees meer over Risicogroepen en COVID-19 

 

In mijn omgeving heeft iemand Corona, wat nu?  
 
Bij een bevestigde patiënt met COVID-19 voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. 
De GGD initieert het contactonderzoek zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur nadat een 
melding van een patiënt met (laboratorium)bevestigde COVID-19 is ontvangen.  De GGD geeft 
nadere instructies passend bij de situatie van de bevestigde patiënt met COVID-19. Er is dus geen 
sluitend antwoord of je wel of niet kan komen werken, dit is afhankelijk van de betreffende 
situatie. Het is zeker niet zo dat je niet kan komen werken. Wanneer je een risico bent, zal de GGD 
contact met je opnemen. We vragen je daarna contact met je leidinggevende te zoeken en het 
advies van de GGD op te volgen. 

 

Wat gebeurt er als er op het Citadel College een docent of leerling positief test op Covid-19? 

 

De docenten, leerlingen in de klas en ouders worden, met in achtneming van de privacyrichtlijnen 

geïnformeerd. Daarbij wordt aangegeven wat de consequenties zijn voor de andere betrokkenen. 

Helaas kan er op voorhand niet worden aangeven wat de consequenties zullen zijn, omdat dit per 

geval bekeken zal worden.  

Namens de school zal de rector contact hebben met de GGD om te overleggen. Eventueel 

aanvullende maatregelen worden door de rector zo snel mogelijk gecommuniceerd.  

Indien de docent wel een positieve test heeft, maar niet ziek, proberen we de lessen zo veel 

mogelijk door te laten gaan via Teams met ondersteuning in de klas. Indien er te veel docenten 

thuis zijn in afwachting van een uitslag, in quarantaine, of gewoon door ziekte kunnen we de 

ondersteuning in de les niet bieden en zal de les vervallen. De betreffende docent ontvangt 

hierover bericht. 

 

Leerlingen die geen klachten hebben kunnen gewoon naar school komen. Leerlingen die zich 
zorgen maken of die in de thuissituatie mensen hebben die tot de risicogroepen behoren 
overleggen met de school over de vormgeving van het onderwijs als ze thuis blijven.  
  

 
Moet er 1,5 meter afstand gehouden worden in de lokalen? 

 

Conform het protocol van het RIVM en de GGD hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter 
afstand te houden. Leerlingen op het Citadel College houden dus ook geen afstand, dat zou ook 
niet kunnen met deze hoeveelheid leerlingen in het gebouw. Het laten doorgaan van de lessen 
voor alle leerlingen is van groot belang voor de ontwikkeling van de leerlingen, daar geven wij, 
binnen de richtlijnen die er zijn, de voorrang aan, boven andere verregaande maatregelen.  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen


 
 

Hoe gaan we om met leerlingen die (lichte) symptomen vertonen? 

Indien wordt geconstateerd dat een leerling klachten heeft die kunnen wijzen op Covid-19, stuurt 

de docent de leerling via de receptie naar huis. Voor docenten geldt overigens ook dat, indien zij 

gedurende de dag klachten ontwikkelen, dat zij naar huis gaan.  

  

 
Zijn er scenario’s uitgewerkt voor het geval van een (tijdelijke) sluiting? 

Ja. Indien we geen fysiek onderwijs kunnen verzorgen zullen we afstandsonderwijs verzorgen zoals 

we dat voor de meivakantie ook hebben gedaan. Uitgangspunt daarbij is dat elk vak minimaal één 

contactuur heeft, aangevuld met vragenuurtjes en dat de mentoren contact onderhouden met de 

leerlingen om te weten hoe het met de leerlingen gaat. Ook bij dit scenario zijn we afhankelijk van 

de aard van de (tijdelijke) sluiting. Indien we te maken hebben met een landelijke/regionale 

lockdown zijn de mogelijkheden voor het bieden van afstandsonderwijs beperkter wegens het 

thuisonderwijs en zorgtaken die dan overgenomen moeten worden, dan als alleen onze school 

gesloten wordt.   

 
 
 
 
We vinden het fijn dat je nieuwe vragen blijft stellen, zodat we dit document kunnen blijven 
bijwerken.  


