
 

Mechelen 

Zondag 5 december 2021 

 

Betreft: nieuwe maatregelen in het onderwijs 

 

 

Beste ouders 

 

Het Overlegcomité kwam vrijdag 3 december opnieuw vervroegd samen en besliste verschillende 

nieuwe maatregelen om de huidige zware coronagolf het hoofd te bieden. Tijdens het overleg met de 

onderwijsminister en de onderwijspartners werd gekeken wat de impact van deze beslissingen op on-

derwijs was.  

 

Hieronder geven we een overzicht van de bijkomende maatregelen die vrijdag 3 december beslist 

werden en ingaan vanaf 6 december. 

 

 

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar 

De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. Vanaf maan-

dag 6 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in 

de binnenruimtes op school.   

• Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag het 

mondmasker af. Elke juf  beslist wanneer dit mogelijk is. 

• Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. Pro-

beer thuis je kinderen hier ook voor te motiveren. 

 

Aanscherping test- en quarantainestrategie leerlingen 

Vanaf maandag treedt vanaf 2 besmettingen in een klasgroep de procedure tegen clusteruitbraken 

in werking. Dat betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst. Verwittig de school bij 

besmetting. Wegens overbelasting in de labo’s, CLB, … krijgen we vaak laattijdig bericht van de offici-

ele instanties. 

Scholen kunnen ook overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting  wanneer de onderwijskwali-

teit in het gedrang komt omdat er bijvoorbeeld te veel leraren afwezig zijn of wanneer er te veel be-

smettingen zijn ( aftandsonderwijs wegens overmacht ). 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijs.vlaanderen.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-07%2FProcedure_sluiting_school.pdf%3Futm_source%3DKlasse%2B-%2BNieuwsbrieven%26utm_campaign%3D32c348a3e0-Klasse_schooldirect_2021_12_03_Extra_%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_b661ff641f-32c348a3e0-&data=04%7C01%7Cjeroen.permentier%40ond.vlaanderen.be%7C2eaf631dd48a4a68fc0c08d9b6a5d026%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637741645558497831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2OfqQhgCk7idWezxXSYC0naIiGyXTM2r71Gjiw4g5go%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijs.vlaanderen.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-07%2FProcedure_sluiting_school.pdf%3Futm_source%3DKlasse%2B-%2BNieuwsbrieven%26utm_campaign%3D32c348a3e0-Klasse_schooldirect_2021_12_03_Extra_%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_b661ff641f-32c348a3e0-&data=04%7C01%7Cjeroen.permentier%40ond.vlaanderen.be%7C2eaf631dd48a4a68fc0c08d9b6a5d026%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637741645558497831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2OfqQhgCk7idWezxXSYC0naIiGyXTM2r71Gjiw4g5go%3D&reserved=0


 

 

Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs 

• Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger (laatste klasdag van 

het eerste trimester wordt vrijdag 17 december 2021)  Volgende week wordt er - samen met de 

beleidsdomeinen welzijn en binnenlands bestuur - naar analogie met de noodopvang in eer-

dere periodes van verlengde vakantie - een systeem uitgewerkt.  We houden jullie op de 

hoogte. 

 

Samen met jullie proberen we er het beste van te maken voor onze leerlingen.  Dankjewel voor jullie 

volgehouden inzet tijdens de afgelopen weken en de extra inspanningen in de komende weken.   We 

waarderen dit enorm.   

 

 

Ann Jespers        Kurt Van Steenlandt 

Directeur Sint-Niklaasschool      Coördinerend directeur KOMO 


