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Bijkomende maatregelen ter bestrijding van COVID
De interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van
Onderwijs heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen en andere maatregelen
er vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie uitzien voor de scholen.
Hieronder geven we jullie een samenvatting.

Mondmasker vanaf 6 jaar = vanaf het eerste leerjaar
Alle kinderen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe om
klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. Dit geldt ook
voor de kinderen in de kleuterklassen : hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel
goed verlucht worden, net als in alle andere klassen.
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Quarantainemaatregelen
Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn of wanneer 25%* van de klas besmet is,
gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine.
(*Maatregel van toepassing op kleinere klasgroepen : bijvoorbeeld de instapklas die
start op 10 januari).

Zelftesten
De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen uitdrukkelijk aan alle ouders om hun
kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.
De ministers roepen ouders ook op hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont,
zo dicht mogelijk voor aanstaande maandag 10/1 te testen met een zelftest én om dat
preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur
opgeworpen worden rond de scholen.

Voor-en naschoolse opvang
Maak enkel gebruik van de voor- en naschoolse opvang wanneer dit strikt noodzakelijk is.
We trachten de kinderen zo veel als mogelijk buiten op te vangen. De stille klas wordt
voorlopig niet georganiseerd om geen kinderen van verschillende klasgroepen te mengen in
één ruimte.

Ventilatie
Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een
infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden
en in de lucht blijven hangen. Hou er dus rekening mee dat ramen en deuren van onze
klaslokalen maximaal zullen openstaan. Kleed je kind dus zeker warm aan.
Alle lokalen op school beschikken daarnaast over een CO2-meter.
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