
Code geel in het onderwijs 
 
 
Zaterdag 5 maart 2022 
 
 
 
Beste ouders, 
 
Een zucht van opluchting waait door het land. Een sfeer van voorzichtig optimisme heerst. 
Inderdaad, na 2 moeizame jaren kunnen de coronamaatregelen eindelijk verregaand versoepeld 
worden. Het Overlegcomité bepaalde dat de brede samenleving klaar is voor die stap en dus schakelt 
ook onze school vanaf maandag 7 maart ogenblikkelijk naar code geel.  
Hoog tijd om onze leerkrachten, onze leerlingen en ook jullie, beste ouders, van harte te bedanken 
voor alle gedane inspanningen en opofferingen sinds de start van de pandemie.  
 
Wat betekent fase geel vanaf maandag 7 maart nu eigenlijk concreet? 
 

• Onze leerlingen en personeelsleden moeten geen mondmasker meer dragen.  
Ouders beslissen zelf of hun kind een mondmasker draagt op het busvervoer naar het zwembad 
of naar een extra-muros activiteit.  
Opgelet: mondmaskers zijn voor +12-jarigen wel nog verplicht op het openbaar vervoer.  

 

• Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, infoavonden ... zijn toegelaten. 
 

• Vergaderingen en oudercontacten moeten niet langer digitaal georganiseerd worden. Ze kunnen 
weer fysiek plaatsvinden. 

 

• Het vermengen van klasgroepen is weer toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer 
krijgen in het klaslokaal. 

 

• Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten. De schoolpoort gaat, in normale 
omstandigheden, niet meer op slot. Leerlingen die te laat komen melden zich bij de directeur 
vooraleer naar de klas te gaan. 

 

• Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden. 
   
Wat blijven we doen? 
 

• Ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk lokaal. 

• Activiteiten zo veel mogelijk buiten organiseren. 

• Basishand- en hoesthygiëne toepassen. 

• Wie ziek of besmet is, blijft thuis. 
 

• Het is altijd mogelijk dat de directeur naar aanleiding van een lokale risicoanalyse, en in samen-
spraak met de preventieadviseur, beslist tot extra maatregelen. 

  
 
 
Laat ons dit goede nieuws koesteren en genieten van een zonnige zondag, 
 
 
Luc Cornelis 
Directeur VVB  


