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Coronavirus Covid-19: infobrief 42 

 

 

 

 
Beste ouders 

 

 

 

 

Er is dan toch een akkoord bereikt over de versoepeling van de quarantainemaatregelen in de 
Vlaamse scholen. Dat maakte Minister van Onderwijs Ben Weyts zonet bekend. Hij benadrukt 
nogmaals het “recht op leren” en een “gezonde leeromgeving”. 

Als school betreuren we dat deze beslissing vrij laat genomen is en vooral dat deze beslissing laat, 
lees na 20.00 uur woensdagavond 26 januari 2022, aan de scholen wordt meegedeeld. 

 

 

 

De algemene regel in het onderwijs blijft gelden en zal in scholen strikt opgevolgd worden: 

Wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. 

Wie besmet is, gaat in isolatie. 

 
Hieronder kunt u een overzicht vinden met de nieuwe quarantainemaatregelen in het 
onderwijs. 

 De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen 

of 25% van de klas, verdwijnt vanaf donderdag 27 januari in het basis- en secundair 

onderwijs. 

 Wegens overmacht kan de school nog steeds overgaan tot sluiting. Bij een uitval van 

leerkrachten kan een klas alsnog gesloten worden. 

 Leerlingen in het basisonderwijs van wie ouders, broers of zussen besmet zijn 
(hoogrisicocontact) – en die zelf geen symptomen vertonen –mogen vanaf 27 januari naar 
school blijven gaan. 

Een zelftest is wel sterk aanbevolen. 

 De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten 
binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij 
onderwijspersoneelsleden. 

Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen 
voor contacten buiten de school wel door. 

 Zelftesten worden sterk aanbevolen, maar worden niet verplicht. 

 Blijf maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer, draag 

mondmaskers vanaf 6 jaar en beperk fysieke contacten. 
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Na de onduidelijke communicatie in de media over de ingang van deze nieuwe maatregelen en de 
binnenkomende reacties hebben we zonet de volgende beslissing genomen: 
 

 
Enkel leerlingen die niet besmet of niet ziek zijn, 

kunnen vanaf donderdag 27 januari 2022 terug naar school komen. 
 

 
 
 
Gelet op het feit dat deze beslissing (te) laat genomen is door de Interministeriële Conferentie 

Volksgezondheid met de ministers van Onderwijs en laattijdig aan de scholen werd meegedeeld, 

vragen we aan iedereen begrip: door het late uur kunnen we deze mededeling vandaag enkel nog 

via ons online-platform Questi versturen. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 
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Algemeen directeur 
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Pedagogisch directeur 
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