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Coronavirus Covid-19: infobrief 35 

 

 

 

 

 
Beste ouders 

 

 

 

 

Aansluitend op het Overlegcomité van 17 november zat onderwijsminister Ben Weyts samen met 
de onderwijspartners. Het aantal COVID-besmettingen in het Vlaams onderwijs volgt de evolutie 
in de samenleving. De situatie is ernstig en daarom worden ook de coronamaatregelen in het 

onderwijs maximaal aangepast, solidair met de maatregelen in de samenleving. Ze gelden vanaf 
zaterdag 20 november en alvast tot aan de kerstvakantie. 
 

 
 
Mondmaskers 

 In het basisonderwijs blijft de mondmaskerplicht ongewijzigd gelden voor leerlingen van het 
5e en 6e leerjaar : 

o Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen 
stilzitten. 

o Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. 

o Andere leerlingen die een mondmasker wensen te dragen, kunnen dit. 

 Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de school betreden. 

 Personeel en ouders houden maximaal afstand onderling en met andere volwassenen. 

 

 
 
Ventilatie en CO2-meting 

 Al sinds het begin van de pandemie bewaken we het ventileren en verluchten. Ook het 
onderwijsveld zal starten met de invoering van CO2-meters. De minister zal hier weldra extra 
middelen voor vrijmaken. 

 

 
 
Andere coronamaatregelen aangepast 

 Ook alle andere huidige coronamaatregelen in het onderwijs zullen zo snel mogelijk worden 
aangepast volgens de beslissingen van het Overlegcomité. 

Bijvoorbeeld: 

o Uitstappen kunnen blijven doorgaan volgens de regels in de samenleving. 
o Evenementen blijven mogelijk mits mondmasker en Covid Safe Ticket waar nodig en dit 

volgens de regels die gelden in de samenleving.

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=eafb166ad0&e=47bb172dea
https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=889acc1e71&e=47bb172dea
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Besmettingen op school  

 De CLB’s blijven zich inzetten om de scholen te ondersteunen, waarvoor uitdrukkelijke dank. 
Het is dan ook in ieders belang hun instructies correct op te volgen. 

 De medisch experten kregen de opdracht om op zoek te gaan naar een sluitende en werkbare 
testing-oplossing. 

 
 
 
Heb je vragen? 

 Contacteer: contacttracing@vclb-kempen.be . 
 
 

 
 

 
We blijven het herhalen…. 

We willen alles in het werk stellen om onze school zo normaal mogelijk te kunnen openhouden en 
roepen al onze (groot)ouders, leerlingen,… op tot een verhoogde waakzaamheid. Het 
respecteren van de basisprincipes blijft hierbij steeds centraal staan: 

 Contacteer jouw arts als jouw kind symptomen van COVID-19 vertoont zoals koorts, moeilijk 
ademen, vaak hoesten of niet goed meer ruiken of proeven. Jouw arts beslist of een COVID-19-
test nodig is. 

 Verlucht je woning, zet vaak een raam of deur open. 

 Geef waar mogelijk buitenactiviteiten de voorrang. 

 Zorg voor goede handhygiëne: meerdere keren per dag handen wassen met water en zeep. 

 Laat je kind hoesten en niezen in een papieren zakdoek of in de elleboog wanneer geen zakdoek 
bij de hand is. 

 Laat je kind contacten met kwetsbare personen in zijn/haar omgeving vermijden. 

 Let nog even op een veilige afstand: de veiligheidsafstand van 1,5 m blijft de norm. Wie deze 

veiligheidsafstand niet kan respecteren, wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen. 

 Kleiner is fijner! Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig. 
 
Laat ons er ook deze keer het beste van maken. We rekenen op iedereen om zich strikt aan de 
afspraken te houden. Zo kunnen we allen helpen om deze vierde golf meester te worden. 

 
 
 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Peter Degrève 
Algemeen directeur 

Carine Vervoort 
Pedagogisch directeur 

Bjorn Mateusen 
Preventie-adviseur 
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