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Betreft: Nieuwe maatregelen basisonderwijs  

 

 

Beste ouder(s), 

 

Gisteren besloot het Overlegcomité tot nieuwe maatregelen om de pandemie in te 

dammen. Ze beloofden ons, na een extra onderwijsoverleg gisterenavond, vandaag een 

nieuwsbrief met verdere verduidelijkingen over de afspraken voor het basisonderwijs.  

Ze hebben gepleit voor een schakelperiode van twee dagen.  

De nieuwe regels gaan in op woensdag 8 december.  

 

Mondmasker vanaf 6 jaar = vanaf het eerste leerjaar  

 

Uiterlijk vanaf 8 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar binnen een 

mondmasker.  

 Buiten is het mondmasker niet verplicht op voorwaarde dat de kinderen intense fysieke 

contacten vermijden. 

 Binnen mag het af als de kinderen stilzitten met voldoende afstand van elkaar in een 

goed geventileerd lokaal.  

 We zorgen voor voldoende mondmaskerpauzes. 

 Ons juffen en onze meester moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven 

vooraan in de klas. Als ze onvoldoende afstand kunnen houden van de leerlingen of van 

collega’s, moeten ze het mondmasker wél opzetten. 

 

Quarantainemaatregelen 

 

Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen in een 

klas  de procedure tegen clusteruitbraken in werking.  

Dat betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst. 

Scholen kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting wanneer de 

onderwijskwaliteit in het gedrang komt omdat er bv. te veel leraren afwezig zijn of wanneer er te 

veel besmettingen zijn.  

 

 

http://clickmail.katholiekonderwijs.vlaanderen/track/click/30700990/onderwijs.vlaanderen.be?p=eyJzIjoiaGEyakZ2VDVteWtMN1pUNUVPSDlwZndHNVBnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDcwMDk5MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL29uZGVyd2lqcy52bGFhbmRlcmVuLmJlXFxcL25sXFxcL3VwZGF0ZS1jb3JvbmEtZXh0cmEtbWFhdHJlZ2VsZW4taW4tb25kZXJ3aWpzXCIsXCJpZFwiOlwiNzlhMjljOGNiYjc3NDhhM2JhMGMxYzc0NWI4ZWYwMjRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI3MDNmYTNiZDkwNjE4OWViYTU4NDM4OWU1YjUxYTRjMDBhNTk4ZjE2XCJdfSJ9
http://clickmail.katholiekonderwijs.vlaanderen/track/click/30700990/onderwijs.vlaanderen.be?p=eyJzIjoiaGEyakZ2VDVteWtMN1pUNUVPSDlwZndHNVBnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDcwMDk5MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL29uZGVyd2lqcy52bGFhbmRlcmVuLmJlXFxcL25sXFxcL3VwZGF0ZS1jb3JvbmEtZXh0cmEtbWFhdHJlZ2VsZW4taW4tb25kZXJ3aWpzXCIsXCJpZFwiOlwiNzlhMjljOGNiYjc3NDhhM2JhMGMxYzc0NWI4ZWYwMjRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI3MDNmYTNiZDkwNjE4OWViYTU4NDM4OWU1YjUxYTRjMDBhNTk4ZjE2XCJdfSJ9
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3D9e9464257d%26e%3D281cfda62d&data=04%7C01%7Cagodi%40vlaanderen.be%7Cc76622d492854fcb592e08d9b747f390%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637742341927817819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=t2LCt%2BpVUCpQaZrZEppySws0CJmUZLVbZ0raWDOochQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3D205b0038d9%26e%3D281cfda62d&data=04%7C01%7Cagodi%40vlaanderen.be%7Cc76622d492854fcb592e08d9b747f390%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637742341927817819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z0FejMPndBOpDGHv2s0AgezmjaM1%2BJ44NhZoab88gho%3D&reserved=0
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Eén week extra kerstvakantie 

 

De week van 20 december wordt in het basisonderwijs een extra week kerstvakantie. 

 

CO2-meters  

Het Overlegcomité wijst ook naar de verplichting van CO2-meters in de klas.  

We zijn erg blij dat wij al vanaf het begin voor elke klas een CO2-meter hebben gekregen 

van de gemeente.  

 

 

We hebben het al zo vaak gezegd: samen staan we sterk, we hopen zo dat iedereen gezond mag 

blijven en beseffen nu meer dan ooit hoe belangrijk die samenwerking is.  

Alvast bedankt voor jullie inzet!  

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Ingrid Vos 

Directeur
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