
 
 
 

 
 

 
 

Brief aan ouders: 
Opstart school 10 januari 

 
Beste ouder 
De beste wensen voor 2022. Hopelijk een jaar waarbij de rust kan terugkeren op alle gebied. 
Het overlegcomité en de onderwijspartners hebben gisteren samengezeten en nieuwe maatregelen zijn 
genomen.  
Wat betekent dit concreet voor onze school? 
 
1 Voor-en naschoolse opvang 
Vanaf maandag is er opnieuw naschoolse opvang. Alle kinderen spelen zoveel mogelijk buiten. Enkel de 
allerkleinsten (peuter tot 2de kleuter) worden binnen opgevangen en maximaal in groepen verdeeld. 
Tot en met de krokusvakantie is er GEEN voorschoolse opvang mits we een tekort hebben aan personeel 
om de kinderen veilig op te vangen. De school gaat open om 8u10. 
Gelieve van de opvang gebruik te maken indien het echt niet anders kan. 
 
2 update maatregelen 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs heeft beslist 
hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie uitzien 
in de scholen. 
Basisonderwijs 

• Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe om 
klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. Voor het dragen van 
mondmaskers volgt het onderwijs de regels in de samenleving: verplicht vanaf 6 jaar (dus vanaf 
het 1e leerjaar). Een rechtsgrond is voorzien in het federale KB. 

• Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de 
volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine. 

• Als een leerling een hoogrisicocontact had buiten de klas en daardoor in quarantaine moet, mag 
het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan. Dit geldt niet indien er een besmetting is 
binnen het gezin, hier gelden andere maatregelen: gezinsquarantaine. 

• 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 10/1 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. Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor 
een sneltest bij de apotheek. 

• De school blijft inzetten op ventilatie in de klas. In iedere ruimte zijn er CO2-meters. Een extra trui 
meenemen is handig indien de klas extra geventileerd moet worden. 

• In de refter worden de kinderen in klasgroepen geplaatst. 
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3 Vaccinatie covid-19 bij kinderen 
Er gaan heel wat geruchten rond dat de vaccinatie bij kinderen zou doorgaan in de scholen. Ik heb hier nog 
geen nieuws van ontvangen. Het zijn de vaccinatiecentra die hier de verantwoordelijkheid dragen. Ook 
daar gebeuren de vaccinaties indien de ouder toestemming geeft. 
De CLB's zijn verantwoordelijk voor de opvolging en/of het toedienen van de andere vaccins zoals bv 
tetanus, ... 
We wensen u nog een fijn weekend en tot maandag! 
 
 
 


