
Test- en quarantainemaatregelen vanaf 12 januari 2022 tot aan de krokusvakantie.                                  

( Update    11 januari namiddag na overleg tussen gemeenschappen en beleidsdomeinen ). 
 

 
 

 

Wat zijn de gevolgen voor een leerling wanneer een gezinslid besmet is?        

1. De leerling van de basisschool ( tot 12 jaar) zonder herstelcertificaat (geen COVID-19 gehad). 

✓ Voor de gevolgen voor de leerling van de basisschool (< 12 jaar) kijkt men altijd naar de 
vaccinatiestatus    van de volwassen huisgenoten – ‘wie er besmet is’ heeft     geen belang. 
▪ Zijn alle volwassen huisgenoten volledig gevaccineerd (booster of minder dan vijf maand 

geleden basisvaccinatie) -> de leerling moet niet in quarantaine. 
 

▪ Is één van de volwassen huisgenoten niet of onvolledig gevaccineerd -> leerling gaat in 
quarantaine – de leerling volgt de quarantaine van de minst gevaccineerde volwassene: 
o Indien de minst gevaccineerde  volwassene niet gevaccineerd is:  tien  dagen quarantaine 

en inkorting mogelijk vanaf de zevende dag op voorwaarde van een negatieve zelftest op die 
dag tot en met de tiende dag. 

o Indien de minst gevaccineerde volwassene deels gevaccineerd is (basisvaccinatie is meer 
dan 5 maanden geleden en nog geen boosterprik): zeven dagen quarantaine en inkorting 
mogelijk vanaf de vierde dag op voorwaarde van een negatieve zelftest op die dag tot en 
met de zevende dag. 
 

✓ De < 12-jarigen moeten wel tot tien dagen na het risicocontact extra voorzichtig zijn: mondmasker 
dragen (voor leerlingen lagere school, niet kleuterschool) in binnenruimtes buiten de eigen woning, 
niet deelnemen aan activiteiten waarbij mondmasker niet mogelijk is (dus geen restaurantbezoek), 
afstand houden in het bijzonder van kwetsbare personen. 

2. De leerling van de basisschool ( tot 12 jaar) heeft een herstelcertificaat. 
✓ Als de leerling de afgelopen 5 maanden (150 dagen) besmet was met COVID-19 én over een geldig 

herstelcertificaat beschikt, moet de leerling NIET In quarantaine. 
✓ De leerling moet wel tot tien dagen na het risicocontact extra voorzichtig zijn. 

 

Kind besmet (kleuter of lager): 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Eén tot drie kinderen in de klas besmet 

alle andere kinderen én leerkrachten laag risico 

geen test of quarantaine nodig – klas blijft open, maar wel extra waakzaamheid gedurende twee weken 

best contact vermijden met kwetsbare personen 

Vier kinderen of 25 % van de kinderen in dezelfde klas binnen de week besmet 

de noodremprocedure treedt in werking: de hele klas én de leerkracht gaan voor 5 dagen in quarantaine 

alleen kinderen mét symptomen worden getest 

aansluitend aan de quarantaine blijven leerlingen én leerkracht extra voorzichtig in hun contacten 

(*) Bij een noodremprocedure en dus klasquarantaine gelden tijdelijk geen uitzonderingen: dus ook volledig 

gevaccineerde leerkrachten (met booster of volledige vaccinatie minder dan 5 maand geleden) en leerkrachten of leerlingen 

met geldig herstelcertificaat moeten in quarantaine 

Leerkracht besmet: 

Kleuters : - - 

          - 

          - 

Lager :      - 

          - 

- 

alle kleuters = HRC (enkel test indien symptomen)  

klas wordt gesloten = 5 dagen quarantaine 

1ste dag quarantaine = dag na de dag van de melding 

CLB start beperkte contact tracing 

leraar geen mondmasker en/of afstand ≠ 1,5 m en klas niet goed geventileerd 

 leerlingen = HRC (enkel test als ze symptomen hebben) 

 klas wordt gesloten = 5 dagen quarantaine 

leraar wel mondmasker - afstand = 1,5 m - goede ventilatie 

 leerlingen laag-risico 

 leerlingen naar school 

Meerdaagse uitstap met overnachting:  1 besmetting 
 volledige klasgroep 5 dagen quarantaine 


