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Beste ouders

Na dag verwarring worden quarantaineregels dan toch bijgesteld: kinderen bij
besmetting in gezin toch niet naar school !

Maandag gaan de scholen weer open na de kerstvakantie. Maar net voor die heropening, was er
nog steeds heel wat onduidelijkheid over één van de versoepelde quarantaineregels in het
basisonderwijs. Letterlijk stond er in die regel dat "als een leerling een hoogrisicocontact had buiten
de klas en daardoor in quarantaine moet, het kind wel uit quarantaine mag om naar school te
gaan.”
Dat betekende dus dat een kind van wie bijvoorbeeld een ouder of broer of zus besmet is, vanaf
maandag gewoon naar school kon gaan.
De CLB's vroegen aan de ministers van Onderwijs en Welzijn om die regel te herbekijken en te
verduidelijken.

Na de vraag van de CLB's wijken de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs in ons land -die
samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen- vanavond dan toch van die
maatregel af.

We stellen dan ook onze eerdere berichtgeving bij en verduidelijken opnieuw hoe de test- en
quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie uitzien
in de scholen:

 Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar een mondmasker. Dit laat toe om
klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten.

 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.

 Een kind dat in quarantaine zit omdat er besmettingen zijn in het gezin, moet vanaf

maandag toch in quarantaine blijven en mag dus niet naar school.
Kinderen die een hoogrisicocontact oplopen in bijvoorbeeld een sportclub of een jeugdvereniging
kunnen dus wel naar school blijven gaan.

We benadrukken dat deze nieuwe quarantaineregels hand in hand blijven gaan met alle andere
eerdere veiligheidsmaatregelen.
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Bijkomend geven de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs alle ouders het advies:

 om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.
 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.
Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de
apotheek.

We danken iedereen voor het begrip voor weerom deze vernieuwde maatregelen en vertrouwen er
op dat iedereen ook hier zorgzaam mee omgaat,… voor jezelf, maar ook voor de andere.
Geniet nog van de resterende vakantiedagen en een vlotte opstart gewenst !
Met vriendelijke groeten

Peter Degrève, Algemeen directeur
Carine Vervoort, Pedagogisch directeur
Bjorn Mateusen, Preventie-adviseur
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