
Maatregelen 2021-2022: gewoon en buitengewoon 

basisonderwijs 
Deze tabel is van toepassing op: 

 Gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs (niet in het Brussels Gewest) 

 Gewoon en buitengewoon lager onderwijs (niet in het Brussels Gewest) 

Door de afwijkende coronacijfers en de geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest zullen Brusselse scholen opstarten 

met striktere maatregelen, dit minstens tot eind september. De maatregelen die van toepassing waren op het einde van het 

afgelopen schooljaar blijven daar gehandhaafd. 

  Maatregelen vanaf 1 september 2021 

Aantal leerlingen dat tegelijk naar school kan 

gaan 
100% 

Aantal dagen op school 

5 dagen 

Aandachtspunten 

 Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, turnlessen, lessen ... 

 Werk waar mogelijk met extra STRAP-weken (Stappen en Trappen). Alle leerlingen komen 

bij voorkeur te voet, met de fiets, of met ander eigen vervoer naar school. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-schooljaar-2021-2022


Afstandsonderwijs als alternatief voor 

contactonderwijs 
In beginsel contactonderwijs 

Derden op school 

Essentiële derden zijn op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk is 

voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de 

leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf. 

Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële 

derden.  

Extra-murosactiviteiten (eendaagse 

uitstappen, meerdaagse uitstappen,…) 

  

Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving 

(cultuur, sport, jeugd…). 

Groepsactiviteiten op school (vergaderingen,, 

vieringen, …) 

Vergaderingen e.a. contacten tussen personeelsleden onderling, kunnen doorgaan met mondmaskerplicht. De 

mondmaskerplicht is niet van toepassing wanneer er neergezeten wordt aan tafel. 

Opdracht van personeelsleden in 

verschillende scholen 
Normale werking 

Gebruik infrastructuur en klaslokalen 

 Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte. 

 Lokalen worden maximaal geventileerd conform de adviezen van de preventieadviseur. 

 Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de 

leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken 

en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk. 

Lunchpauze 
 De lunchpauze kan georganiseerd worden in de refter.  

 Ventileer zoveel als mogelijk.  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/node/9898#c2330c23-de54-4228-9b13-bc7e3535ca57
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/node/9898#c2330c23-de54-4228-9b13-bc7e3535ca57


 Hou klasgroepen in de refter zo mogelijk gescheiden. Voorzie waar mogelijk vaste 

plaatsen voor de leerlingen. 

 Warme maaltijden zijn toegelaten. 

Speelplaats (inclusief speeltuigen en 

materiaal buiten) 

De speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen georganiseerd worden. De leerlingen mogen 

gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in openlucht. De toestellen hoeven niet na ieder gebruik gereinigd te 

worden.  

Handhygiëne 
Extra handhygiëne. Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Lees meer over 

handhygiëne. Voorzie beschermingsmiddelen voor je personeel.  

Ouderstromen 

 Vermijd de aanwezigheid van ouders tijdens de lesuren. Laat kinderen aan de poort 

afzetten en ophalen. 

 Oudercontacten kunnen doorgaan, met mondmasker. Zorg voor duidelijke afspraken en 

vermijd crowding. Werk waar mogelijk op afspraak. 

Verluchting en ventilatie 
Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. Lees hoe je verlucht 

en ventileert. 

Social distancing (1,5 meter) 

Mondmaskers 

Principe 

 Kinderen in het basisonderwijs dragen geen mondmasker. Specifiek voor het vijfde en 

zesde leerjaar lager onderwijs zijn de mondmaskers sowieso niet langer verplicht, tenzij 

de preventieadviseur of, op grond van de lokale epidemiologische situatie, de lokale 

crisiscel anders beslist. Leerlingen en onderwijspersoneel die een mondmasker wensen te 

dragen, kunnen dit. 

 Personeel houdt afstand of draagt een mondmasker in contact met andere volwassenen. 

Wanneer er neergezeten wordt, is een mondmasker niet nodig. Idem voor essentiële 

derden.  

 Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/node/9898#81f31d1a-da52-4fe7-b373-0d1191180689
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/node/9898#81f31d1a-da52-4fe7-b373-0d1191180689
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/node/9898#5323aba3-96c7-486f-bb33-f8e08b800dd6
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-verlucht-en-ventileer-voldoende
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-verlucht-en-ventileer-voldoende


Meer informatie over "Wie moet een mondmasker dragen op school".  

Extra beschermingsmateriaal voor personeel 

buitengewoon kleuteronderwijs ikv 

verzorging en busvervoer 

Volgens risicoanalyse. Lees meer over beschermingsmateriaal voor personeel buitengewoon 

onderwijs. 

Busvervoer buitengewoon onderwijs 

Verzeker vervoer met maximale bescherming voor busbegeleiders en buschauffeurs. Personeel draagt 

mondmaskers op de bus.  

Lees meer over leerlingenvervoer. 

Schoolpoort – aankomst/vertrek 

Voor- en naschoolse opvang 
 Aandacht voor ouders aan de schoolpoort. Maak hierover lokaal afspraken. 

 Voor- en naschoolse opvang kan doorgaan. 

Gebruik van materiaal van de school Normale werking. 

Inschrijvingen 

 Inschrijven kan op school gebeuren. Respecteer altijd de chronologie van de 

inschrijvingen. 

 Schoolbezoeken voor kandidaat-leerlingen gebeuren op afspraak. 

 Lees meer over inschrijvingen. 

Secretariaat/onthaal Voorzie plexiglas aan de balie. Beperk het bezoek van leerlingen en personeel. Maak hierover afspraken. 

Lessen lichamelijke opvoeding 

Lessen L.O. kunnen doorgaan. Sport zo veel als mogelijk buiten. Een mondmasker is niet 

verplicht tijdens het sporten. 

Adviezen voor onderhoud 

Maak een hygiëneplan op. Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Dit 

hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van 

lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/node/9898#fff1f50e-32bb-4996-8c66-d6877044f2c1
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/node/9898#5323aba3-96c7-486f-bb33-f8e08b800dd6
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/node/9898#5323aba3-96c7-486f-bb33-f8e08b800dd6
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Scenarios_leerlingenvervoer.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/node/9898#7acb0bbc-fb52-4eea-ad14-3c6595fa4ada
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Hygieneplan-corona.doc

