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Beste ouder(s), 

Zoals jullie via de media vernamen, zijn de quarantaineregels in het onderwijs versoepeld. Vanaf 
vandaag, 27 januari 2022, kunnen kinderen die niet ziek zijn en geen symptomen hebben naar 
school blijven komen. Kinderen die niet ziek zijn en nu in quarantaine zijn, mogen terug naar school 
van zodra het haalbaar is voor de school. (eventueel hier aan te passen of afzonderlijk berichten) 

Mocht je kind toch symptomen hebben of mocht er een besmetting zijn in het gezin, rekenen we 
erop dat er een zelftest wordt afgenomen. De ervaring leert dat het virus binnen het gezin vlot 
rondgaat. 

Onze grootste prioriteit is het openhouden van de klassen en de school. Dit kan enkel als we samen 
de maatregelen goed opvolgen en hierin samen onze verantwoordelijkheid nemen.  

Indien er te veel leerkrachten omwille van besmettingen uitvallen, zijn we alsnog genoodzaakt om de 
klassen wegens overmacht te sluiten en dit door een structureel tekort aan onderwijsmensen. 

Alleen samen kunnen we deze moeilijke periode doorkomen. Wij volgen op school de symptomen 
op, jullie volgen thuis de symptomen op. Indien je kind op school symptomen vertoont, zullen we je 
zeker contacteren. We vertrouwen erop dat iedereen hetzelfde doel nastreeft! 

Praktisch: 

Volgende symptomen kunnen wijzen op een coronabesmetting: 

- Koorts 
- Hoesten 
- Vermoeidheid 
- Keelpijn 
- Hoofdpijn 
- Pijn in het lichaam 
- Aangetast smaak - of reukvermogen 
- Diarree, buikpijn, braken 

Als je kind één van volgende symptomen vertoont, blijft het kind thuis. Als je kind op school één van 
deze symptomen vertoont, zal er contact met je opgenomen worden om het kind te komen halen en 
een zelftest uit te voeren. (Indien gewenst, kan je een zelftest aan de school gevraagd worden.) 

Bij een negatieve test, kan het kind weer naar school.  

Kinderen die negatief testen, maar waarbij in het gezin een besmet iemand aanwezig is, mogen enkel 
naar school. Voor de rest van de tijd zitten zij in isolatie. Geen hobby’s, geen verjaardagsfeestjes… 

Bij een positieve test gaat het kind in isolatie. Hij of zij gaat 7 dagen in isolatie of zolang het 
quarantaineattest (na PCR-test) aangeeft. (Dag 1 van de quarantaine is de dag van de uitslag van de 
test en op dag 8 mag het kind terug naar school. ) Daarna ontvangen we je peuter, kleuter of kind 
zonder symptomen, met open armen weer op school. 
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