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Beste ouders 
 
De afgelopen dagen vonden heel wat overlegmomenten op Vlaams en Federaal niveau plaats omtrent de 
corona-epidemie en het onderwijs. 
 
Hieronder kan u een opsomming vinden van de belangrijkste maatregelen die genomen werden. De lijst bevat 
items die opgelegd zijn door de overheid, het CLB, de crisiscel van onze Scholengroep en/of schooleigen 
beslissingen. 
 
Ik benadruk ook nogmaals onze prioritaire doelen met deze maatregelen: 
- Gezondheid primeert! Zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor de kinderen en 

personeelsleden op de school. 
- Het virus zolang mogelijk buiten de schoolmuren te houden zodat we de school en klassen kunnen open 

houden. We willen het maximaal aan onderwijs kunnen aanbieden. 
 

We vragen dan ook de maatregelen strikt na te leven. Deze blijven gelden tot het ministerie van onderwijs 
aankondigt dat de situatie veilig genoeg is om over te schakelen naar een andere fase en/of het mogelijk is om 
maatregelen te versoepelen. 
 
Met vriendelijke groeten 
Stanny De Block  
Directeur GO! Basisschool De Bij 
 
 

UPDATE CORNA ONDERWIJS 
 

Geen afkoelingsperiode tijdens week voor krokusvakantie 
 
Tijdens de week voor de krokusvakantie – van 8 tot en met 12 februari – komt er in het basisonderwijs geen 
afkoelingsperiode. De genomen maatregel geldt enkel voor het secundair onderwijs. Onze school (en opvang) 
blijft dus gewoon open.  
 

Verlenging duur thuisisolatie naar 10 dagen 
 
De duur van thuisisolatie voor bevestigde COVID-gevallen in thuisisolatie wordt verlengd van  
7 naar 10 dagen (waarvan minstens 3 dagen koortsvrij en een verbetering van de respiratoire symptomen). 
 

Wijziging risico-indeling van contactpersonen in lagere school 
 
Omwille van de verhoogde besmettelijkheid (door de nieuwe coronavariant) in alle leeftijdsgroepen, zullen 
kinderen in de lagere school die in de klas of de refter naast een persoon die positief heeft getest zaten, 
voortaan als hoog-risico contact beschouwd worden. 
 
Extra informatie: 
- Als een kind in het lager onderwijs een bevestigd geval van COVID-19 is, zijn de kinderen die ernaast zitten 

(in de klas, in de opvang of tijdens de lunchpauze) hoog risicocontacten. De andere kinderen in de klas, 
evenals de leerkracht worden beschouwd als contactpersonen met een laag risico.  
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- Als de kinderen geen vaste plaats hebben, of als de middelen van het CLB niet toelaten om een uitgebreid 
contactonderzoek te doen, worden alle contacten in de klas/opvang als hoog-risicocontacten beschouwd. 

 
- Als de leerkracht een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle kinderen in de klas beschouwd als 

contactpersonen met een laag risico tenzij de leerkracht langer dan 15 minuten geen minimumafstand van 
1,5 m bewaard heeft. Dit zal het contactonderzoek uitwijzen. 

 
- Kinderen mogen na een laag-risico contact verder naar school gaan (leerplichtonderwijs) maar mogen 

gedurende 14 dagen niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten (hobby's, academie, sport...). 
 
- Indien er in een klas meer dan één geval is (bv. leerling + leerling, of leerling + leerkracht) en men 

vermoedt dat besmettingen plaatsgevonden hebben binnen de klas (d.w.z. dat er een link is tussen de 
gevallen in eenzelfde klas), plaatst men de volledige klas in quarantaine. 

 
 

Mondmaskerplicht in het 5de en 6de leerjaar bij besmetting 
 
Vanaf maandag 25 januari dragen alle leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een 
mondmasker van zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie/quarantaine moet. 
 
Concreet dragen deze leerlingen dan verplicht een mondmasker: 
- in de hele school — in de klas, op de speelplaats en in de buitenschoolse opvang; 
- voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het personeelslid; 
- in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine/isolatie moet (bv. bij een 
besmetting in L5A dienen ook de leerlingen in L5B een mondmasker te dragen). 
 
Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 
basisonderwijs een mondmasker dragen. De school voorziet steeds in een basisvoorraad aan medische 
mondmaskers indien blijkt dat een snelle actie binnen een klas noodzakelijk is. 
 
Meebrengen mondmasker: 
De laatste dagen woedt er discussie omtrent het verplichten van een mondmasker in de derde graad. 
Vanuit onze crisiscel wordt er momenteel sterk aangeraden om een mondmasker te dragen op momenten dat 
een klasgroep bij elkaar zit.  
 
Verplichten doen we als school nog niet omdat de situatie momenteel onder controle is. Van zodra we 
vaststellen dat dit nodig blijkt, brengen we u hiervan op de hoogte. Het staat u natuurlijk altijd vrij om – zoals 
nu al verscheidene leerlingen doen – uw kind doorheen de dag een mondmasker te laten dragen. 
 
In kader van preventie en veiligheid vragen we wel aan alle ouders van het 5de en 6de leerjaar om hun kind 
vanaf maandag 01/02/2021 een mondmasker (individueel verpakt) in de boekentas mee te geven. Zo kan er 
snel gehandeld worden indien nodig. Daarnaast zullen de klasleerkrachten binnenkort ook een les inplannen 
omtrent het correct gebruik van een mondmasker, e.d.. 
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Verhoogde waakzaamheid voor ziektesymptomen 
 
We willen blijven inzetten op de gezondheid en zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor de kinderen 
en personeelsleden op de school. Daarnaast willen we maximaal trachten te vermijden dat men ziek naar school 
komt, het virus verspreidt en anderen het vervolgens mee naar huis nemen. 
 
Er blijft dus een verhoogde waakzaamheid gelden voor ziektesymptomen van het coronavirus.  
Deze symptomen zijn: overmatig hoesten, kortademigheid, vermoeidheid, verstopte neus, keelpijn, verlies 
geur- en smaakzin, diarree, ... . 
 
Indien uw kind op school aanwezig is met 1 (of) meer van bovenstaande klachten zullen wij u telefonisch 
contacteren. Als uw kind bij aanvang van de schooldag dergelijke symptomen heeft dan vragen we hem/haar 
thuis te houden en indien nodig een arts te raadplegen. 
 

Invoering sneltesten corona in het onderwijs   
 

Het Vlaams onderwijs krijgt een eigen teststrategie en is gebaseerd op twee sporen: 
- Van zodra er binnen de schoolmuren een mogelijke besmetting wordt gemeld, zal er een sneltest worden 

aangeboden aan alle hoogrisicocontacten.  
- Bij het vermoeden van een cluster worden mobiele testteams ingeschakeld. 
 
Deze nieuwe teststrategie vraagt een grote organisatie van verschillende diensten en middelen. Momenteel is 
men aan de uitrol bezig van deze strategie. De meest up-to-date informatie hieromtrent is beschikbaar op 
Onderwijs Vlaanderen: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sneltesten-corona 
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