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Aanpassing maatregelen in onderwijs 

Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden 

om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk beperkingen.  

Daarbij staat het voor 2 uitdagingen: enerzijds zijn er de stijgende coronacijfers                     

- vooral in het lager onderwijs - en anderzijds is er een test- en quarantainestrategie 

die veel leerlingen - ook gezonde - thuis houdt. 

 

De onderwijspartners komen nu tegemoet aan beide bezorgdheden. Met name wordt 

de mondmaskerplicht in het 5e en 6e leerjaar weer ingevoerd en de test- en quaran-

tainestrategie in het basisonderwijs bijgestuurd. 

 

In deze update lees je meer over bovenstaande aanpassingen: 

 

Mondmaskerplicht lager onderwijs 

• Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november - maar het mag 

ook vroeger - binnen opnieuw een mondmasker op school. 

• Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/

of extra maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de 

verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Ze stemmen dit ook af 

binnen hun lokale overlegcomité. 

 

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen 

Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er 

minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten: 

• worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze 

symptomen vertonen. 

• treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week 

een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 

1 week in quarantaine wordt geplaatst.  

 

We hebben de afgelopen maand al verschillende besmettingen op school gehad en 

vanaf vandaag zit klas L6B in quarantaine. Respect voor alle ouders om de voorbije 

weken en komende week te werken in moeilijke omstandigheden. We wensen jullie 

ondanks alles een fijne vakantie. Geniet van de kleine dingen die nog wel mogen. 

Draag goed zorg voor 

jezelf en elkaar. 



Nieuwsberichten: 

 Begin oktober zijn de kleuters en lagere schoolkinderen bij de start van het jaarthema Beestig op 

berenjacht geweest. Ze kregen onderweg heel wat opdrachten en elke klas verdiende na aankomst 

lekkere berenkoekjes. 

 Op vrijdag 29 oktober hebben alle kinderen en leerkrachten hun beste beentje voorgezet voor het goede 

doel. Ze stapten dit schooljaar voor het Rode Kruis en verzamelden maar liefst 4089,45 euro bij elkaar. Een 

welgemeende dankjewel aan alle sponsors en kinderen! 

 Na de herfstvakantie starten we met een derde eerste kleuterklas (K1C). De kleuters die dit schooljaar nog 

instappen komen in K1C terecht. Juf Hanne gaat zich ontfermen over deze klas en dat betekent dat wij een 

nieuwe juf verwelkomen in K1A. Juf Els zal samen met juf Pascale Baelus in K1A staan. 

Thema’s kleuterschool voor de maand november 

 Week instapklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas  1ste kleuterklas 

08/11 - 12/11 Themaloze week Themaloze week Themaloze week Themaloze week 

15/11 - 19/11 Dit ben ik Mijn lichaam en ik Vormen Gaatjes en draadjes 

22/11 - 26/11 Speelgoed Mijn lichaam en ik Sint Speelgoed 

29/11 - 03/12 Sinterklaas 
Speelgoed/

Sinterklaas 
Sint Sinterklaas 

Flits 
Tussen de herfst- en krokusvakantie ‘flitsen’ we weer duurzaam naar school.                                                                                                

Flits is de wintercampagne van het Octopusplan waarmee scholen in de donkere periode ouders en leerlingen aan-

moedigen om te voet of met de fiets naar school te gaan. Want zich actief verplaatsen is gezond, milieuvriendelijk, 

beter voor het klimaat, goedkoop en draagt bij tot een veilige schoolomgeving. Kinderen vinden het in de winter 

ook leuk om te stappen. Op die manier zitten ze fris en monter in de klas. Daarnaast gaat er ook aandacht naar 

zichtbaarheid zoals fietsverlichting en fluomateriaal. Flits tracht zo de verdubbeling van het autogebruik in de 

winter terug te dringen.   

Leerlingen verdienen vier stickerdelen voor hun flitskaart via controles en schoolopdrachten. 

Zodra er tegen de krokusvakantie 4 stickers zijn bedeeld, kunnen de leerlingen meedoen aan de 

Flitswedstrijd.  

De Flitscampagne start na de herfstvakantie op maandag 8 november 2021 en eindigt op vrijdag 25 februari 2022 

vlak voor de krokusvakantie. 

Oproep: sparen voor ballenactie 
De kleuterschool wil met ‘Fruit, een Lekkere Buit’ sparen voor klasballen. Daarom doen we een 

oproep aan alle kinderen om Zespri-kiwistickers te verzamelen. Wat kunnen we winnen?                      

10 klasballen (150 stickers) of 20 klasballen (300 stickers). Je mag de verzamelde stickers op een 

blad plakken en dit bezorgen aan je juf of meester voor vrijdag 10 december. Wie gaat de fruitdaging mee aan? 



 

 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
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Herfstvakantie 

2 

Herfstvakantie 

3 

Herfstvakantie 

4 

Herfstvakantie 
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Herfstvakantie 

 

 

6 7 

8 

 

9 
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Bomenplantdag: 

L6 
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Wapenstilstand 
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14                       

15 

Oudercontacten 

K1 + K2 

16 

Zwemmen: L2 + 

L3 

Oudercontacten 

K1 + K2 

17 

Oudercontacten 

K1 + K2 

18 

Oudercontacten 

K1 + K2 

19 20 21 

22 

Voorleesweek 

23 

Voorleesweek 

Hercontrole 

fietsen: LS 

24 

Voorleesweek 

25 

Voorleesweek 

26 

Voorleesweek 

27 

 

28 

29 30 

Zwemmen: L2 + 

L3 
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