
         

           Houthalen, 28 januari 2021 

 

Betreft: Update coronavirus: geen afkoelingsperiode voor onze school!  

 

Beste ouder(s), 
 

Ongetwijfeld heeft u in het nieuws vernomen dat sommige scholen 

noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Op “De Griffel” doen we er intussen 

alles aan om voor onze school deze maatregel te vermijden. Door de circulatie 

van coronavarianten blijft voorzichtigheid echter geboden. We blijven daarom 

de huidige strikte veiligheidsmaatregelen in code oranje extra goed opvolgen. 

Momenteel zijn er nog steeds geen besmettingen op onze school doorgegeven en 

is elke quarantaine het gevolg van contact met een besmet persoon buiten onze 

schoolmuren.  

 

Recent vond een overleg van minister Weyts met de onderwijspartners en de 

virologen plaats. Tijdens dit overleg werden volgende beslissingen genomen: 

 

1. Er is bevestigd dat er voor basisscholen geen afkoelingsperiode komt.  

Dit betekent dat voor onze school de voorziene krokusvakantie van 15 tot 

en met 21 februari ongewijzigd blijft. Bijgevolg worden onze leerlingen tot 

en met vrijdag 12 februari fysiek op school verwacht. We zijn heel 

gelukkig met deze beslissing en doen er alles aan om dit zo te houden. 

 

2. Mondmaskers in de lagere school 

• Op dit moment is er nog geen mondmaskerplicht voor onze 

leerlingen. Al zullen we het ook niet verbieden als kinderen dit zelf 

willen dragen. 

• Het is wel zo dat vanaf nu leerlingen van het vijfde en zesde 

leerjaar verplicht zijn een mondmasker te dragen zodra een 

leerling of leerkracht van de klas in isolatie of in quarantaine 

moet.   

Concreet dragen deze leerlingen dan 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 het betrokken personeelslid; 

• In het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in 

quarantaine of isolatie moet. 
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3. Uitrol van een nieuwe teststrategie: 

• Hoog risicocontacten worden 2 keer getest: zo snel mogelijk na 

identificatie en op het einde van de quarantaine.  

• De duur van isolatie voor bevestigde COVID-gevallen in thuisisolatie 

wordt verlengd tot 10 dagen.  

• Omwille van de verhoogde besmettelijkheid zullen de kinderen in de 

lagere school die in de klas naast een indexgeval zaten, voortaan als 

hoog risicocontact beschouwd worden. 
 

4. Handhaving van overige maatregelen  

• We blijven indoor zo veel mogelijk intensief contact tussen de 

verschillende klasgroepen vermijden. 

• We blijven voldoende ventileren. 

• Ouders worden momenteel nog altijd niet toegelaten op onze school. 

• (Leer)uitstappen worden verder opgeschort.  

Wilt u graag nog meer weten over onze schoolspecifieke maatregelen en 

afspraken? Neem dan zeker een kijkje op onze website in ons schooleigen 

draaiboek. U vindt er ook een beslisboom. Wanneer u twijfelt of uw kind naar 

school mag, kan u deze raadplegen. 

 

We streven naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op 

besmetting tot het absolute minimum proberen te beperken.  

Bij vragen of bezorgdheden: neem gerust contact op met de directie op het 

nummer: 011/49 23 93 of via mail: degriffel@houthalen-helchteren.be.   

 

We vragen u om samen met ons vol te houden. U doet het heel goed en het is ook 

dankzij uw medewerking dat we erin slagen om onze school draaiende te houden. 
 

Zorgzame groeten, 

 

William Theys (directeur) 
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