
28.10.21 Corona update. 

Vanaf 8 november, maar het mag ook vroeger, gelden volgende maatregelen in het basisonderwijs: 

Mondmaskerplicht: 

➢ Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een 

mondmasker op school. 

• Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het 

mondmasker af. 

• Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten 

vermijden. 

• In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel 

voor die leerlingen voor wie het mogelijk is. 

➢ Leraren van het 5de en 6de leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven 

vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand 

tussen de leraar en de leerlingen. 

➢ Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerlingen en/of extra 

maatregelen nemen als de preventieadviseur dit adviseert. 

 

Test- en quarantainestrategie: 

➢ Leerlingen basisonderwijs worden enkel nog getest als ze symptomen vertonen. 

➢ Bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week treedt de procedure clusteruitbraken in 

werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst. 

 

Bijkomende richtlijnen: 

➢ Aandacht voor ventilatie: Goede ventilatie (incl. CO2-meting) is en blijft een effectieve 

manier én essentiële manier om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

➢ Beperk de aanwezigheid van derden op school. Derden dragen steeds een mondmasker. 

➢ Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. 

➢ Voor eetfestijnen (covid safe ticket!) en andere schoolfeesten worden de regels van de brede 

samenleving gevolgd. 

➢ Laat vergaderingen en andere contacten tussen personeelsleden onderling indien mogelijk 

digitaal doorgaan. Als de vergadering toch fysiek doorgaat, mondmasker sterk aanbevolen. 

➢ Telewerk wordt opnieuw aanbevolen als de opdracht het toelaat. 

 

 

Werking CLB: 

Momenteel is het aantal meldingen erg hoog in het basisonderwijs. Omwille van de toevloed aan 

besmettingen en een combinatie van technische storingen kunnen ze niet alle meldingen opnemen. 

Ze hanteren volgende volgorde van prioriteit binnen de meldingen: 

o Clusteruitbraken 



o Kleuterjuffen en leerkrachten basisonderwijs 

o Klassen basisonderwijs met 2 of meer besmettingen 

o Secundair onderwijs 

Wat kan de school zelf doen? 

➢ Klassen thuis laten bij meerdere meldingen in één klas, ook al heeft het CLB de kans niet 

gehad om u te contacteren. 

➢ Bij melding van meerdere positieve leerkrachten, tijdig de dienst arbeidsgeneeskunde 

(Idewe) inschakelen. Sneltesten gebruiken bij twijfel vooraleer leerkrachten naar de klasvloer 

gaan  of wanneer de code voor PCR te lang op zich laat wachten. 

 

 


