
Dinsdag 18 oktober 2022 
 
Betreft: Coronaplan voor het najaar van 2022 

 
Beste ouders, 

 
We waren gewaarschuwd voor een nieuwe opstoot van covid-19-besmettingen in de herfst- en 
wintermaanden. Terecht want hier en daar duikt al een geïsoleerd geval op in onze schoolkring. 
Voorzichtigheid is dus geboden. 
 

Op dit moment bevindt onderwijs zich in pandemiefase ‘groen’, maar toch willen we voorbereid zijn 
op de mogelijke ernstige opstoten in het najaar. Als school zullen wij in dat geval simultaan met de 
brede samenleving schakelen naar een ander pandemieniveau. 
 

Het onderwijsveld toont zich al sinds het begin van de coronacrisis verantwoordelijk en wil ook nu 
waakzaam zijn. Daarom stelde onze minister Ben Weyts samen met de onderwijspartners en 
experten een Coronaplan voor het najaar van 2022 op. 
 

Er is gezorgd voor continuïteit en voorspelbaarheid: de maatregelen lijken zeer sterk op deze van 
vorig schooljaar. In deze update lees je meer over de beperkte wijzigingen. 
 

Het recht op leren, en dus het continu openhouden van de scholen, is prioritair. Wij beseffen immers 
dat als onze school moet sluiten we in eerste instantie de meest kwetsbare leerlingen treffen. 
Toch blijven bijkomende maatregelen mogelijk op basis van de lokale risicoanalyse.  
In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld onverantwoord weinig personeel, kunnen we beslissen om 
één of meerdere klassen of zelfs de hele school kortstondig te sluiten. 
 

Contactonderwijs blijft de regel. Hybride onderwijs (een deel van de leerlingen volgt les in de klas en 
een andere deel van de leerlingen volgt de les online van thuis uit) is mogelijk. Afstandsonderwijs 
voor iedereen kan slechts als de klas of de school dient te sluiten wegens overmacht. 
 

Om te verhinderen dat er in onze school restrictieve maatregelen genomen moeten worden is er de 
oproep aan iedereen, die zich echt ziek voelt, om thuis te blijven.  
Het is een belangrijke en gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van het grotere geheel. 
Ook vragen we aan iedereen om extra voorzichtig te zijn in locaties waar mogelijk een groter risico 
kan bestaan. Denk aan een volle trein of bus...  
 

Momenteel is er geen aanwijzing dat de sneeuwklassen ook dit schooljaar niet zullen doorgaan. 
Meerdaagse uitstappen met overnachting volgen enkel bij code rood de regels van de samenleving. 
 

Wat de mondmaskers op school betreft blijven eerdere afspraken gelden. In code oranje en rood 
moeten de kinderen, in principe, geen mondmasker dragen. Om de klas, en bij uitbreiding de school, 
te vrijwaren van verdere besmetting kan het zijn dat wij op een bepaald moment, na overleg met 
het schoolbestuur, beslissen om het anders aan te pakken. 
Leerkrachten volgen de regels in de samenleving. Bij hen mag het masker enkel af als er voldoende 
ventilatie is of als er voldoende afstand is met de leerling. 
 

Tenslotte vermeld ik nog dat eventuele regels rond testen en isolatie niet meer gekoppeld zijn aan 
de 4 pandemieniveaus.  
Kinderen, zonder symptomen, die hoog-risicocontact zijn behouden steeds het recht om naar 
school te komen. Een zelftest en een mondmasker zijn dan niet nodig maar kunnen wel gerustheid 
bieden. 
Kinderen die wel symptomen vertonen van COVID-19 en die ouder zijn dan zes jaar moeten een PCR 
of antigeen test ondergaan. In afwachting van het resultaat van de test, moeten ze zich isoleren.  
Als het testresultaat positief is, wordt de isolatie voortgezet tot ten minste 7 dagen na het begin van 
de symptomen. Na de 7de dag kunnen ze weer naar school op voorwaarde dat ze 3 dagen koortsvrij 
zijn en geen symptomen meer hebben. 
 

Ik reken op ieders verantwoordelijk handelen en begrip om zo samen corona onder controle te 
houden. 
 
Met beleefde groet wens ik jullie een fijne werkweek toe. 
 

Luc Cornelis 
Directeur Vrije Vlaamse Basisschool  


