
 
               
Gewijzigde test- en quarantainestrategie                     OP BASIS VAN DE GEGEVENS VAN DEPARTEMENT ONDERWIJS  

 

Gewijzigde test- en quarantaine strategie tot aan de krokusvakantie (26 februari 2022): 

 Alle kinderen zijn welkom op school tenzij ze ziek zijn. 

 We vermijden maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimten.  

 Voor kinderen (= niet gevaccineerden) verandert de covid-regeling i.v.m. pcr-test en quarantaine.  

Een klas gaat in quarantaine vanaf 4 besmettingen in één klas gedurende 5 dagen. 

Positieve kleuters melden door een mail te sturen naar: directie@minivirgo.be EN corona@CLBNWB.be   

 Ouders wordt aangeraden om hun kinderen regelmatig te (zelf)testen.  

 Ouders dragen een mondmasker wanneer ze de school betreden. 

 

Beste ouders, 

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs heeft beslist hoe de test-

en quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie uitzien in de scholen. 

➢ Voor de kleuters geldt geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed verlucht worden. Dit laat toe om 

klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. 

➢ Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn of wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de volledige 

klas meteen voor 5 dagen in quarantaine. 

➢ Als een kleuter een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor in quarantaine moet, mag het kind wel 

uit quarantaine om naar school te gaan. 

➢ De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun kind, wanneer 

het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen. 

➢ De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, zo dicht 

mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot 

aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen. Voor 

sommige doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de apotheek. 

 

Eerder werden ook de quarantaineregels voor de brede samenleving versoepeld. De aangepaste quarantaineregels voor 

het onderwijs moeten de situatie voor directies, leraren en CLB-medewerkers beter werkbaar maken. 

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en de ministers van Onderwijs benadrukken dat de 

quarantaineregels hand in hand gaan met alle andere veiligheidsmaatregelen. Het is cruciaal dat scholen volop blijven 

inzetten op mondmaskerplicht, CO2-meting en volgehouden ventilatie en verluchting. 

 

DANK JE WEL VOOR JULLIE MEDEWERKING!  SAMEN TEGEN CORONA! 

 

 
Vriendelijke groeten,  
Kristin Van den Broeck en het voltallige Mini Virgo team 
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