
MONDMASKERS OP SCHOOL: 
• Leerlingen uit het basisonderwijs hoeven geen mondmasker te dragen. 

• Personeel draagt bij onderlinge contacten een mondmasker als de afstand niet kan  

gegarandeerd worden. 

• Tijdens het lesgeven in de eigen klas mogen leerkrachten een mondmasker achterwege  

laten. (bijvoorbeeld: tijdens het rondlopen in de klas, opschrijven aan het bord,...). Belang-

rijk is wel dat er voldoende wordt geventileerd en verlucht. 

• Personeel moet geen mondmasker dragen: 

 Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs), ongeacht de afstand. 

 Tijdens het lesgeven in de klas op voorwaarde dat de leerlingen neerzitten. 

• Leerlingen en personeel kunnen (tijdelijk) geen mondmasker dragen op grond van medi-

sche aandoeningen of fysieke of mentale redenen. 

• Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze 

de school betreden. 

QUARANTAINEMAATREGELEN: 
Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september deze 

regels voor testing en quarantaine:  

• Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op 

dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantai-

ne te blijven. 

• Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de 

transmissie hoogst waarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden — wordt de volledige 

groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op 

dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie met-

een uit quarantaine. 



MIDDAGPAUZE: 
In functie van contact tracing blijft het ook aangewezen om leerlingen een vaste plaats 

toe te wijzen. 

 

· De kleuters die op school blijven, eten allen samen. 

· De lagere schoolkinderen die op school blijven, worden in twee grote groepen gesplitst. 

· Eén groep voor de kinderen die boterhammen eten.  Deze eten in de turnzaal. 

· Eén groep voor de kinderen die warm eten.  Deze eten in de eetzaal. 

· In beide groepen gaan de kinderen in hun klasbubbel aan tafel zitten.  De tafels staan op voldoende afstand van 

elkaar. 

· De kinderen die warm eten gaan om beurt in hun klasbubbel om hun maaltijd.  

  

Wij vragen jullie om onderstaand strookje in te vullen en ons zo duidelijk te maken of uw zoon/dochter 

kiest voor of een warme maaltijd of boterhammen en dit tot de herfstvakantie  Dit voor zowel kleuters 

als lagere schoolkinderen.  Onderstaand strookje vrijdag afgeven aan de klasleerkracht. 

 
NAAM KIND(eren): …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

KLAS(sen): …………..……………………………………………………………………………………………….. 

 

De dagen waarop uw kind op school eet zal het altijd : 

O   Warm eten  

O   Boterhammen met soep eten 

O   Boterhammen eten         handtekening ouder(s):       

                                                                                                              

                                                                                                                        ……………………………………. 
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