
Aan alle ouders van onze school 

 

Betreft : aanpassing Coronamaatregelen op school 
 
Beste ouders, 
 
Eerdere Coronamaatregelen met betrekking tot het weren van 'niet-essentiële derden' op school en 
de verplichting tot het dragen van een mondmasker voor alle volwassenen op de schoolsite in 

onderlinge contacten, werden enkele maatregelen ook wat verscherpt: 
 

Onderwijs volgt verstrengingen in samenleving 

Aansluitend op het Overlegcomité zat onderwijsminister Ben Weyts samen met de 
onderwijspartners. Het aantal COVID-besmettingen in het Vlaams onderwijs volgt de 
evolutie in de samenleving. Daarom worden ook de coronamaatregelen in het 
onderwijs maximaal aangepast naar analogie met de maatregelen in de samenleving. 
Ze gelden vanaf zaterdag 20 november en alvast tot aan de kerstvakantie. 

1. Mondmaskers 

In het basisonderwijs blijft de mondmaskerplicht ongewijzigd gelden voor leerlingen van het 5e en 
6e leerjaar. 

 Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen 
stilzitten. 

 Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. 
 In het buitengewoon secundair onderwijs gelden deze regels enkel voor leerlingen voor wie 

het mogelijk is. 
 Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de school betreden. 

         2.  Ventilatie en CO2-meting verder aangescherpt 
Al sinds het begin van de pandemie ligt de nadruk op ventileren en verluchten. CO2-meting als 
onderdeel van een goed ventilatiekader is niet nieuw in onderwijs. De bestaande richtlijnen voor 
ventilatie en CO2-meting worden nu verder aangescherpt, net zoals op de werkplek. 
           3. Andere coronamaatregelen aangepast 
Ook alle andere huidige coronamaatregelen in het onderwijs zullen zo snel mogelijk worden 
aangepast volgens de beslissingen van het Overlegcomité. Bijvoorbeeld: 
Vergaderingen, oudercontacten ... moeten digitaal. 
Extramurosactiviteiten kunnen blijven doorgaan volgens de regels in samenleving. 
 

Evenementen blijven mogelijk mits mondmasker en Covid Safe Ticket waar nodig, volgens de regels 
die gelden in de samenleving. Naast het Covid Safe Ticket is nu ook een mondmasker verplicht voor 
alle evenementen - openbaar en privé - vanaf 50 personen binnenshuis en 100 personen buitenshuis. 
Ook op evenementen buiten moet dus een mondmasker opgezet worden. 
 
Bedankt voor jullie medewerking! 

 
Vriendelijke groet, 
 
Carlo Piscador 

directeur 

 

 


