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Onderwerp: coronamaatregelen onderwijs vanaf maandag 31/01/2022 

 
Beste ouder(s) 
 
Woensdag kwamen de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs samen om nieuwe 
quarantainemaatregelen voor het onderwijs te beslissen. 
 
De richtlijnen hieronder gaan op onze school in vanaf maandag 31/01/2022. 
 
Deze zijn tijdelijk van aard en kunnen herzien worden van zodra de epidemiologische situatie het toelaat. 
 
Alle andere maatregelen (mondmasker dragen in de lagere klassen, ventileren in de klas, volwassenen dragen 
een mondmasker op het schooldomein, …) werden niet gewijzigd en blijven behouden. 
 
Indien u vragen heeft kan u ons altijd contacteren via Smartschool, e-mail (directie@debij.be) of telefonisch 
(053/46.33.00). 
 
Met vriendelijke groeten 
Stanny De Block 
Directeur GO! Basisschool De Bij 
 
 

Overzicht richtlijnen vanaf maandag 31/01/2022 
 

• De noodremprocedure wordt afgeschaft. Dat wil zeggen dat klassen niet meer moeten sluiten van 
zodra er vier of meer leerlingen besmet zijn. 
Lokaal kan er wel nog steeds tot de sluiting van een klas worden overgegaan door specifieke 
omstandigheden (teveel leerlingen in quarantaine binnen een bepaalde klas, onvoldoende personeel 
om les te geven, overmacht, …). 
 

• De huidige quarantaineregels voor kinderen worden aangepast. 
Als het kind een hoogrisicocontact heeft gehad (binnen of buiten het gezin) en niet ziek en/of besmet 
is mag het naar school gaan. 
 

• Is je kind ziek of vertoont hij/zij symptomen, dan vragen we hem/haar thuis te houden. We bevelen 
aan om dan een zelftest van je kind af te nemen. De school aanvaardt een positieve zelftest als geldige 
PCR-test. 

 

• Als uw kind positief werd getest op covid gaat het in quarantaine voor minstens 7 dagen. De school 
kan je helpen in het bepalen van de isolatieperiode. Het liefst wordt de begin- en einddatum van de 
quarantaine bepaald door een arts. 

 
  

mailto:directie@debij.be


KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL 

GO! Basisschool De Bij 
Kleemputtenstraat 16 

1770 Liedekerke 
tel. 053/46.33.00 

info@debij.be 

• De afwezigheid van je kind op school door corona kan je wettigen door: 
 Een quarantaine-attest van het contacttracingcenter. 
 Een doktersattest. 
 Een afschrift van het testresultaat van een positieve PCR-test. 

 

• De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen het onderwijs. Deze rol wordt volledig 
overgenomen door de federale contacttracing. 
 

• Leerlingen die nu nog in quarantaine zitten door een hoogrisicocontact maar niet besmet of ziek zijn, 
mogen vanaf maandag 31/01/2022 terug naar school komen. 
 

• Als uw kind afwezig is vragen we de school tijdig op de hoogte te brengen (liefst voor de start van de 
schooldag om 8u25). 
Je kan de afwezigheid laten weten via één van de volgende mogelijkheden: 

o Telefonisch via het nummer 053/46.33.00. 
o Op het e-mailadres van de school: info@debij.be. 
o Via een bericht op het online platform Smartschool naar de klasleerkracht. 
o Door een SMS te sturen naar ons systeem op het nummer 0493/09.68.71. 

 

• Tot slot roep ik op tot het nemen van verantwoordelijkheid. Wanneer er bijvoorbeeld één of 
meerdere gezinsleden positief getest hebben en één leerling test negatief, dan bestaat namelijk 
alsnog de kans dat dit kind iets later positief zal testen. Hou er dus rekening mee dat, wanneer u uw 
negatief getest kind naar school stuurt, de kans bestaat dat er toch nog besmettingsgevaar kan zijn 
voor de rest van de klas. 
Contacteer in geval van twijfel daarom steeds de school om samen de situatie in te schatten. 
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