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EXTRA NIEUWSBRIEF CORONA UPDATE 6.01.’22 
 

Het Overlegcomité heeft beslist om de huidige maatregelen voor het onderwijs aan te 

houden. Dit betekent dat alle basisscholen op maandag 10 januari terug met 100% 

contactonderwijs starten. 

 

*De onderstaande maatregelen, die u werden meegedeeld in de nieuwsbrief van januari, 

blijven BEHOUDEN. 
 

Mondmaskerplicht 

-alle leerlingen dragen vanaf 1ste leerjaar een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten 

van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. 

Klasbubbel 

-er worden zo min mogelijk groepen leerlingen gemengd, geen klasoverschrijdende 

activiteiten 

Derden op school 

-derden op school die niet essentieel zijn voor de onderwijsopdracht worden niet 

toegelaten, enkel de noodzakelijke externen zoals ondersteuners en CLB-medewerkers  

-er wordt geen bezoek aan de school toegestaan door (nieuwe) ouders tijdens de 

schooluren. Voor kennismaking of inschrijving wordt er contact gelegd na de schooluren.  

Extra murosactiviteiten 

-geen meerdaagse uitstappen (sneeuw- of bosklassen) , eendaagse uitstappen zijn weer 

toegelaten 

-na de kerstvakantie gaan de zwem-en sportlessen voor onze school opnieuw door. De 

klasbubbels zullen bij het busvervoer en de zwemlessen worden gehandhaafd.  

Andere maatregelen 

Uiteraard blijven de andere maatregelen ook nog steeds van kracht: handen meermaals 

wassen en ontsmetten, afstand houden, CO2-meters gebruiken en ventileren van de 

onderwijsruimte. 
 

We blijven inzetten op het ventileren van elke klasruimte door het openen van ramen 

en/of deuren. Denk eraan om uw kind een extra vestje of trui mee te geven tijdens deze 

wintermaanden. Ook voor de gymles die grotendeels buiten zullen doorgaan voor de 

kinderen van de lagere school. 
  
 

*Enkele NIEUWE maatregelen worden ingevoerd vanaf maandag 10 januari.  
 

           Quarantainestrategie 

-Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is 

binnen 1 week, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine. 

-Als een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor in quarantaine 

moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan.  

            Teststrategie 

-De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om 

hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen. 

-De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen 

vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10 januari te testen met een 

zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een 

extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen.  

 

 

*Ook de geldigheidsduur van deze coronamaatregelen werd verlengd : ze gelden van 

maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie.  
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Bijlage : Coronaregels in de brede samenleving. Goed om te weten 

 

*Isolatie en quarantaine zijn niet hetzelfde.  

In quarantaine moet je als er een vermoeden is dat je drager bent van het coronavirus.  

Je mag dan enkel naar de apotheek, dokter of supermarkt, mét een mondmasker.  

Als je positief test op het coronavirus moet je in isolatie. Dan mag je niet naar buiten.   
 

Wie minder dan 180 dagen geleden een positieve test heeft afgelegd (en dus 

een herstelbewijs heeft), is sowieso vrijgesteld van test en quarantaine na een 

hoogrisicocontact, zolang hij of zij geen symptomen heeft.  
 

*Bekijk hieronder welke stappen je moet volgen als je een hoogrisicocontact hebt, 

symptomen krijgt of een positieve zelftest aflegt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 


