
 

Coronamaatregelen vanaf 8 november 2021 

Geachte ouders,  
 

De stijgende coronacijfers enerzijds en de talrijke quarantaines en schoolsluitingen anderzijds noopten dringend tot 

een aantal aanpassingen van de coronamaatregelen. Bij de keuze van de nieuwe, aangepaste maatregelen lag de focus 

op effectiviteit, organiseerbaarheid en proportio-naliteit.  

De aanpassingen die woensdag 27 oktober 2021 in het sociaal overleg (minister, onderwijskoepels, vakbonden, 

experten) werden afgesproken, moeten een zo normaal mogelijke schoolwerking mogelijk maken na de 

herfstvakantie. Ze betreffen vooral het lager onderwijs. Het is dan ook daar dat de coronacijfers het sterkst stijgen.  

Maatregelen vanaf maandag 8 november 2021: 

1. Mondmaskers  

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

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

af. 

 Buiten kunnen de mondmaskers af als de leerlingen intense fysieke contacten ver-mijden. 

 Leraren van het 5de en 6de leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het les-geven vooraan in hun 

klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen. 
 

2. Andere afspraken 

 Ouders en derden dragen een mondmasker wanneer ze de schoolgebouwen betreden. 

 Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. Wanneer de school het nodig acht kunnen, in 

uitzonderlijke gevallen, fysieke oudercontacten georganiseerd worden. Alle aanwezigen dragen dan een 

mondmasker. 

 Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de bredere samenleving gevolgd. Voor 

eetfestijnen betekent dit dat een ‘covid safe ticket’ vereist is. 

 Vergaderingen van ouderraden, oudercomités, schoolraden, enz. vinden digitaal plaats. 
 

3. Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen 

Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen 

nodeloos in quarantaine moeten: 

- worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen; 

- treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen 

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

4. Engagementen van de school 
 

Wij blijven verder inzetten op: 

- het bewaren van de afstandsregels; 

- een goede handhygiëne; 

- een goede verluchting en ventilatie (incl. CO2-meters) van onze lokalen. 

Met hoogachting, 

Wilfried Focquet                          Joris Follon                                    Schoolteam ‘De Bosstraat’ 
Algemeen Directeur vzw KODiD                    Coördinerend preventieadviseur 
   


