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UPDATE CORONA 28/09/21 

 

Verdere versoepelingen in onderwijs 

 

Ze verantwoorden, samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, dat de 

coronamaatregelen ook in het onderwijs in Vlaanderen versoepelen. Dat besliste 

Onderwijsminister Ben Weyts. Concreet: 

vervalt in het basis- en secundair onderwijs de mondmaskerplicht vanaf 

1 oktober. 

worden de quarantaineregels voor leerlingen tot 12 jaar aangepast vanaf 27 

september. 

werd in het kader van de interministeriële conferentie Volksgezondheid afgesproken 

dat er een strikter ventilatiekader komt, inclusief CO2-meting in scholen 

 

1. Mondmaskerplicht vervalt in Vlaanderen 
Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de regels die 

vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden. Dat betekent dat leerlingen en 

onderwijspersoneelsleden, geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in 

onderling contact of in contact met kinderen. Het staat personeelsleden en leerlingen 

niettemin vrij het masker toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds 

de afstand te bewaren. 

Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht 

voor andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie blijft essentieel als 

‘verdedigingslinie’ om besmetting te voorkomen. 

De preventieadviseur van je school kan op basis van de verplichte risicoanalyse 

altijd extra ingrepen opleggen voor bepaalde ruimtes (bv. een CO2-meter 

verplichten, capaciteitsbeperking, alsnog mondmaskerplicht ...). Ook een lokaal 

bestuur kan op basis van de lokale situatie beslissen tot extra maatregelen (bv. 

mondmaskerplicht aan de schoolpoort). 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=5ec2298863&e=e5e1a7455b
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In functie van contact tracing blijft het ook aangewezen om leerlingen een vaste 

plaats toe te wijzen. 

2. Quarantainemaatregelen worden aangepast 

Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september 

deze regels voor testing en quarantaine: 

Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen 

op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in 

quarantaine te blijven. 

Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de 

transmissie hoogst waarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden — wordt de volledige 

groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest 

op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in 

kwestie meteen uit quarantaine. 

3. Andere maatregelen zoals toegang van ouders, derden 

blijven behouden. 

 

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. 

Vermijd de aanwezigheid van ouders op school tijdens de lesuren.  

Oudercontacten kunnen doorgaan, met mondmasker. Zorg voor duidelijke afspraken 

en vermijd crowding. Werk waar mogelijk op afspraak.  

Een infomoment voor ouders op school kan, maar liefst buiten. Als het toch binnen 

moet, dan kan het mits gebruik van mondmaskers, nodige ventilatie, afstands- en 

hygiëneregels, enz. Infomomenten zijn bedoeld voor ouders van leerlingen die 

ingeschreven zijn of een afspraak gemaakt hebben met het oog op een inschrijving of 

rondleiding/kennismaking. Scholen hebben daardoor zicht op het aantal genodigden. 

Opendeurdagen, waar iedereen ook zonder afspraak toegang tot de school heeft, 

kunnen voorlopig niet. 
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4. ORGANISATIE FEESTEN, EVENEMENTEN 
 

Hieronder alvast de info omtrent de huidige maatregelen. 
Deze activiteiten mogen worden georganiseerd zoals momenteel de maatregelen zijn 
bij evenementen. Zie 
 https://ikorganiseer.be/nieuws/corona-en-de-gevolgen-voor-je-evenement/ 
 
Samengevat: 
  
Evenementen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten 
  
Er zijn geen beperkingen meer voor evenementen tot 200 personen binnen of 400 
personen buiten. 
Dansen is toegestaan, bezoekers moeten geen afstand houden, er moeten geen bubbels 
zijn… 
De lokale overheid kan strengere maatregelen opleggen. 
Geen gebruik van het COVID Safe Ticket nodig 
Opgelet: het dragen van een mondmasker door medewerkers blijft verplicht 
Evenementen met meer dan 200 personen binnen of 400 personen buiten met het 
COVID Safe Ticket 
  
Indien je een evenement organiseert met meer dan 200 bezoekers binnen 
of 400 bezoekers buiten kan je kiezen of je je evenement coronaproof 
organiseert of gebruik maakt van het COVID Safe Ticket. 
  
Indien je gebruik maakt van het COVID Safe Ticket (CST) werkt het als volgt: Iedere 
bezoeker op je event moet een geldig coronacertificaat kunnen voorleggen, voor ze 
binnen mogen op het evenement. 
  
Indien je kiest voor coronaproof organiseren mogen evenementen buiten doorgaan 
met maximaal 5000 personen. Binnen mogen evenementen doorgaan met een 
maximale zaalbezetting van  100% en een maximum van 3000 personen. Opgelet: deze 
evenementen moeten coronaproof georganiseerd zijn met afstandregels, hygiënische 
maatregelen, mondmaskers… 
  
vriendelijke groeten  
 
Johan De Smet 
 

https://ikorganiseer.be/nieuws/corona-en-de-gevolgen-voor-je-evenement/

