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Beste ouder(s) 
 
 
In het Overlegcomité van 22/01/2021 werd bevestigd dat er geen verlenging van de 
krokusvakantie komt voor de basisscholen. Er wordt in bepaalde gevallen vanaf 
deze week wel een mondmaskerplicht ingevoerd en vaste zitplaatsen in de klas en 
de refter zijn een verplichting. Vanaf zaterdag 30 januari kan er nog slechts 1 
buitenschoolse activiteit/hobby beoefend worden.  
 

Mondmaskerplicht 
Welke leerlingen moeten een mondmasker dragen en wanneer? 
Alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs en de laatstejaarsgroep 
van het buitengewoon onderwijs dragen uit voorzorg een mondmasker van zodra 
een leerkracht of een leerling van hun klas besmet is en in isolatie of in 
quarantaine moet. 
 
Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker: 

 In de hele school: in de klas en op de speelplaats 

 Voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken 
leerling of leerkracht/personeelslid 

 In het volledige leerjaar (vb. 5A en 5B) van de leerling of het personeelslid 
dat in quarantaine of isolatie moet 

 Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen een 
mondmasker dragen 

 
Hoe draagt uw kind correct een mondmasker? 

Coronavirus: hoe moet je een mondmasker gebruiken? - YouTube 

 
Praktisch 
We raden aan dat uw kind een proper mondmasker in een enveloppe met naam 
erop, meebrengt naar school. Het wordt in de klas bewaard. 
De ouders worden bij het verplicht gebruik van het mondmasker in de klas steeds 
onmiddellijk verwittigd.  
 

Vaste zitplaatsen 
Omwille van de verhoogde besmettelijkheid bij alle leeftijdsgroepen zullen de 
kinderen in de lagere school die in de klas/refter naast een indexgeval zaten, 
voortaan als hoog risicocontact beschouwd worden. Om deze reden wordt er 
gevraagd om met vaste plaatsen te werken in de klas én in de refter.  
In alle scholen zitten de kinderen in de refter reeds per klasbubbel op vaste 
zitplaatsen. In de klaswerking werden tot nog toe wekelijks onthaalmomenten, 
groeps- en hoekenwerk georganiseerd. Door deze verstrenging zal er gesleuteld 
moeten worden aan de klaswerking.  

https://www.youtube.com/watch?v=Eq8RNVfxFZA


 

 

 
 

Buitenschoolse activiteiten 
Vanaf zaterdag 30 januari kan er nog slechts 1 buitenschoolse activiteit/hobby 
beoefend worden. Sommige kinderen zullen moeten kiezen. Indien er zich door 
deze keuze wijzigingen voordoen in de opvangregeling op school, wil dit tijdig 
melden aan de school. 
 
Verder willen we jullie nogmaals danken voor jullie inzet en burgerzin. Hou vol, vat 
moed want het komt allemaal weer goed. Samen doen we nu al het mogelijke om 
de scholen open te houden en het virus buiten te sluiten.  
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