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Versoepelingen quarantaineregels in het onderwijs 
De ICV  aangevuld met de ministers van Onderwijs beslisten vandaag over enkele aanpassingen van de 
quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht op onderwijs én een gezonde leeromgeving te 
garanderen. Deze aanpassingen zijn zowel voor basis- als  secundair onderwijs. 
 

➢ Dit blijft gelden:  
o Wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen.  

o Wie besmet is, gaat in isolatie. 
o Ouders wordt aangeraden om hun kinderen regelmatig te (zelf)testen. 
o We vermijden maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimten. 
o CO2 meters:  deze staan in  alle klassen, de speelzaal en de turnzaal.  

o VENTILEREN blijft nog steeds belangrijk.  Een dikke trui aandoen is zeker nodig! 

o 1 ouder komt de kleuter(s) en/of lagere schoolkinderen halen en draagt een mondmasker. 
o De fysieke contacten blijven beperkt.  

 
 

➢ Dit verandert er: 
o De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen van de klas 

verdwijnt vanaf morgen 27 januari in de kleuterschool, de lagere school en de secundaire school. 
o Scholen waar nu al één of meerdere klassen gesloten zijn om deze reden, bekijken wat haalbaar is zodat 

leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school kunnen 
o In specifieke omstandigheden kan alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas of school wegens 

overmacht. 
o Kleuters en leerlingen van de lagere school mogen vanaf 27 januari na een hoogrisicocontact binnen 

het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan. 
o De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen het onderwijs. Alle contacten binnen de 

school met kleuters en leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten. Volgens dezelfde regels 
als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school 
wel door. 

 
 

DANK JE WEL VOOR JULLIE MEDEWERKING!  SAMEN TEGEN CORONA! 
 

Vriendelijke groeten,  

Kristin Van den Broeck en het voltallige Mini Virgo team 

 

 


