
Beste (groot)ouders, 
 
Er rijzen nog een aantal vragen bij ouders die ik hierbij graag meteen wil 
verduidelijken. 
Omdat nu minder testen zullen worden afgenomen, licht ik hieronder de 
quarantaineregeling toe. 
Als uw huisarts ander advies geeft dan het advies dat ik u hierbij geef, is 
het belangrijk dat u eerst even de school contacteert vooraleer u uw kind 
naar school stuurt. Wij volgen enkel het advies van het Ministerie van 
Onderwijs en dus is enkel het advies van de CLB-arts bindend. 
 
Mag mijn kind naar school bij ziekte of als één van de ouders, 
broers of zussen ziek zijn?  Neen! 
Ziek zijn moet momenteel meteen telefonisch gemeld worden aan een 
arts.  
Als er een test nodig is bij één van de gezinsleden of bij mensen 
onder hetzelfde dak, mag uw kind niet naar school.  
Uw kind mag pas terug naar school als de uitslag van de test 
bekend is en negatief is. 
Bekijk hiervoor naar de beslissingsboom in bijlage. 
Wij vragen u met aandrang om alle ziekteverschijnselen, waarbij een 
test wordt aangeraden, of besmettingen bij één van uw familieleden 
worden vastgesteld dit meteen aan het secretariaat te melden!  Stel dit 
niet uit!  
De school werkt nauw samen met de CLB-arts om de besmettingen op 
te volgen. 
 
Mag mijn kind bij een COVID-besmetting en Quarantaine van één 
van de familieleden ook terug naar school?  Neen! 
Als bijvoorbeeld: Als mama in het gezin besmet is met COVID, tel je tien 
dagen vanaf de eerste ziektesymptomen. 
Niet vanaf de datum dat de test werd afgenomen, maar vanaf de datum 
dat de eerste symptomen zijn opgedoken.  
Als daarna alle symptomen verdwenen zijn bij mama, begin je pas te 
tellen aan de quarantainetijd van je kind. 
Die telt nogmaals 7 dagen. Na deze extra 7 dagen mag uw kind pas 
terug naar school! Natuurlijk enkel als het zelf geen ziekteverschijnselen 
heeft. 





Dat is dus best een lange termijn. 
Je kind mag dus nog niet naar school als je zelf helemaal beter bent! 
Het moet altijd eerst ook zijn eigen quarantaineperiode doorlopen. 
Deze telling wordt te weinig toegelicht in de media en zorgt ervoor dat 
mensen andere familieleden van het gezin te vroeg uit quarantaine 
halen. 
Ik herhaal even: Je telt dus pas zeven dagen af, nadat de 
ziektesymptomen van de COVID-patiënt verdwenen zijn. 
 
Krijgt mijn kind schoolwerk tijdens deze periode?  Ja! 
Er kan een pakketje worden afgehaald met thuiswerk voor leerlingen van 
de lagere school.  
Neem hiervoor contact op via het schoolsecretariaat. 
Omdat de leerkracht gewoon voor de klas staat tijdens de schooluren 
kan er geen online ondersteuning worden geboden.  
Online-onderwijs wordt alleen geboden tijdens een officiële lockdown. 
 
Hierbij nog een activiteit die we uitstellen en later op het jaar zullen 
inplannen 
De Paarse kleuters slapen normaal in deze periode één nacht op school.  
Deze fijne activiteit verplaatsen we naar het voorjaar. Een nieuwe datum 
volgt later. 
Daarnaast lassen we de Kerstdrink op 11 december af. 
 
Zorg goed voor elkaar! 
Jan De Belder 
Directeur 
 




