
         

         Houthalen, 6 januari 2022 

 

Betreft: Update coronavirus: Gewijzigde test- en quarantainestrategie vanaf 10/01 

 

Beste ouder(s), 

 

Allereerst begin ik deze brief natuurlijk met u het beste te wensen voor 2022. Ik wens 

dat het voor u een gezond en goed jaar mag worden. Ik wens u ook een jaar vol nieuwe 

mogelijkheden, hopelijk wat perspectief en ook veel plezierige momenten die toch zo 

onmisbaar zijn. Ik hoop verder dat u het vereiste begrip kan blijven opbrengen voor de 

maatregelen die wij op onze school zullen moeten blijven nemen in onze strijd tegen het 

coronavirus. 

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, aangevuld met de ministers van 

Onderwijs, heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10 

januari tot aan de krokusvakantie zullen uitzien in de scholen. 

 

De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om 

hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen. 

De ministers roepen ouders ook op hun kind sowieso, ook als het geen symptomen 

vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen met een zelftest én 

om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra 

verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen. Voor specifieke doelgroepen 

geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de apotheek.  

 

Eerder werden ook de quarantaineregels voor de brede samenleving versoepeld. De 

aangepaste quarantaineregels voor het onderwijs moeten de situatie voor directies, 

leerkrachten en CLB-medewerkers beter werkbaar maken.  

 

De IMC Volksgezondheid en de ministers van Onderwijs benadrukken dat de 

quarantaineregels hand in hand gaan met alle andere veiligheidsmaatregelen. Het is 

cruciaal dat scholen volop blijven inzetten op mondmaskerplicht, CO2-meting en 

volgehouden ventilatie en verluchting. 

 

Voor onze school betekent dit het volgende: 

• Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel nog steeds een 

mondmasker in de binnenruimtes op school. Dit laat toe om klasgenoten van een 

besmet kind tot op een bepaalde hoogte te beschouwen als laagrisicocontacten.  

• Mits de nodige afstand (1,5 m) en met voldoende ventilatie, mag het 

mondmasker binnen af als de leerlingen stilzitten. 

• Buiten en tijdens de sportlessen kunnen de mondmaskers af. 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/coronavirus-2021-2022/coronamaatregelen-schooljaar-2021-2022
http://www.degriffel-hh.be/


• Tip: Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind een reservemondmasker in zijn/haar 

boekentas heeft zitten. 

 

• Verder moet er in alle klassen nog steeds goed verlucht worden. Elke klas 

beschikt vanaf nu over een CO2- meter. Dit stelt ons in staat om de 

luchtkwaliteit gedurende de hele schooldag te controleren. 

• De ramen van de klassen staan heel de dag op kip en er wordt les gegeven met de 

deur open. Goede verluchting zorgt wel voor meer afkoeling en vraagt dan ook om 

warme kleding. Gelieve uw kind daarom warm te kleden. 

 

• Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas 

besmet is, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine. 

• Als een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor in 

quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan. 

 

• We blijven inzetten op een goede handhygiëne. 

• We houden onze klasgroepen maximaal gescheiden. 

• Onze LO-lessen vinden plaats volgens de richtlijnen van de binnensporten. 

• De lunchpauze heeft per klasgroep plaats in de eigen klas. 

 

 

Geniet nog van de resterende vakantiedagen en ik wens iedereen een vlotte opstart op 

10 januari. Ik kijk er alvast enorm naar uit om al onze jongens en meisjes eindelijk terug 

te zien. 
 

 

Zorgzame groeten, 

 

William Theys (directeur) 


