
Versoepelingen quarantaineregels in onderwijs 

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers 

van Onderwijs besliste vanavond over enkele aanpassingen van de 

quarantaineregels in het onderwijs.  Die zijn nodig om het recht op onderwijs 

én een gezonde leeromgeving te garanderen.  Deze versoepelingen in de 

quarantaineregels, weliswaar doorgevoerd zonder aanpassingstijd, 

verduidelijken de situatie voor iedereen.  Daar zijn we blij om en ook wel aan 

toe.  Onze school wil graag alle leerlingen die geen symptomen vertonen terug 

op school.   

  

Is dan alles weer zoals vroeger? Spijtig genoeg niet!  

Er blijven heel wat maatregelen van kracht en enkel de verantwoordelijke 

aanpak van school en ouders kan ervoor zorgen dat deze versoepelingen 

blijven!  

Laten we dus samen zorgen dat onze leerlingen kunnen blijven komen.  

U begrijpt dat deze versoepelingen enkel zullen slagen als ieder gezin hun 

kind(eren) niet naar school stuurt als het ziekteverschijnselen heeft.  Een 

zelftest kan al heel wat voorkomen. Het advies van de huisarts kan heel wat 

uitsluiten. Scholen blijven immers bezorgd over hun leerlingen maar ook hun 

personeel dat nu dagelijks in het midden van de storm aan het werk is.    

Daarom rekenen we op uw begrip en samenwerking om de blijvende 

maatregelen te respecteren.  We verwachten dat ouders er mee voor zorgen 

dat de pandemie geen kans krijgt om greep te krijgen op het gezin van een 

vriendje of vriendinnetje in de klasgroep. Samen komen we er zo zeker door.    

  

Deze regel is dus even simpel als de versoepeling zelf: wie symptomen 

vertoont, blijft thuis en laat zich testen.  Wie besmet is, gaat vanzelfsprekend 

in isolatie.  

  

 

  



• Wanneer gaat de versoepeling in?  Morgen!  

• Is onze school daar klaar voor!  Ja!   
 

Wij willen graag zoveel mogelijk de school openhouden. Een 

school is niets zonder al die kapoenen!  

• Is er nog een mogelijkheid dat de school bepaalde klassen 

sluit?  Ja!   

Als het aantal afwezige leerkrachten te hoog is, kan de school niet anders dan 

de school sluiten. In specifieke omstandigheden kunnen we verplicht worden 

alsnog over te gaan tot sluiting van een klas. We volgen hiervoor dan de 

procedure voor sluiting van een school wegens overmacht.  

 

Wat verandert er?  

• De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 

4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf 27/1 in het 

basisonderwijs. Momenteel is er één klas in quarantaine in onze school. 

Wij zouden de kinderen van die klas, die nog geen ziektesymptomen 

vertonen, graag morgenvroeg opnieuw ontvangen. Omdat er heel wat 

besmettingen waren in de betrokken klas verwachten we dat ieder kind, 

van die bepaalde klas, morgenvroeg eerst een zelftest doet alvorens 

naar school te komen. Heb je geen zelftest in huis? Geen probleem. Dan 

haal je eerst een zelftest bij de apotheek of in de winkel en mag je voor 

één keer wat later naar school. Zeker doen! Zo bescherm je mee de 

gezinnen van je vriendjes.  

  

• Leerlingen die geen ziekteverschijnselen vertonen mogen vanaf 27/1 na 

een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school 

blijven gaan. Ook daar vragen wij om waakzaam te zijn en de zelftest in 

te zetten als er twijfel is.  

  

• 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.  Als onze school advies nodig heeft, blijft ze zich baseren op het 

advies van de CLB-arts.  

  

• Zijn er dan nog verplichte maatregelen van kracht om de pandemie in 

te dijken? Jazeker!   

Onze school blijft maximaal inzetten op bestaande veiligheidsmaatregelen:   

- ventileren,  

- handen wassen,  

- verplicht mondmaskers dargen vanaf 6 jaar,  

- het beperken van fysieke contacten,  

- Online vergaderen,  

- Ouders worden gecontacteerd als hun kind ziekteverschijnselen vertoont. We 

verwachten dat u dan uw kind zo snel mogelijk komt ophalen.    

- Binnen de schoolpoorten ben je verplicht een mondmasker te dragen.  

Bijvoorbeeld: In de kleuterschool bij het afzetten en ophalen van je kind. 

 


