Houthalen, 26 januari 2022
Betreft: Update coronavirus: versoepeling quarantainemaatregelen vanaf 27/01
Beste ouder(s),
Na een hele dag vergaderen zijn de ministers van Onderwijs en Gezondheid het in de
schoot van de Interministeriële Conferentie dan toch eens geraakt. Ze beslisten dat zo
goed als alle bestaande regels in de scholen op de schop gaan. De nieuwe
quarantaineregels zullen vanaf morgen ingaan. Dit is nodig om het recht op onderwijs én
een gezonde leeromgeving te garanderen.
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De regel van vier verdwijnt! Een volledige klas moet dus niet langer in
quarantaine wanneer er vier leerlingen besmet zijn. Dit betekent ook dat klassen
die op dit moment in quarantaine zitten, vanaf morgen terug naar school mogen
komen.
Leerlingen, die een hoogrisico- contact gehad hebben binnen het gezin (ouders,
broers en of zussen zijn bijvoorbeeld besmet), en geen symptomen hebben,
mogen vanaf morgen ook gewoon naar school komen. We raden onze ouders aan
om bij twijfel een zelftest af te nemen.
De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle
contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden.
Leerlingen die besmet zijn (positief getest), gaan in isolatie.
Wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen of doet een zelftest.
We blijven verder maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen:
ventileren, mondmaskerplicht voor alle leerlingen in binnenruimten en goede
handhygiëne.

Onze school is heel blij met deze aanpassingen. We willen dat zo veel mogelijk kinderen
naar school kunnen komen. We zijn ons ervan bewust dat dit een heel moeilijke periode
is voor u en voor de leerlingen. Er komt nu heel veel op u af en niet alleen vanuit de
school. Hou dus zeker rekening met uw eigen situatie en draagkracht.
Tegelijkertijd zijn we ook bezorgd over de veiligheid van onze leerkrachten, leerlingen
en hun naaste omgeving. We hopen verder dat niet te veel leerkrachten afwezig zullen
zijn zodat we kwaliteitsvol onderwijs kunnen blijven aanbieden.
Daarom blijven we beroep doen op uw inschikkelijkheid en hebben we blind vertrouwen
in uw eerlijkheid en inschattingsvermogen bij mogelijke symptomen. Gelieve daarom bij
twijfel zelftesten te blijven gebruiken.
Aarzel zeker niet om ons te contacteren indien u verder nog vragen of bezorgdheden
hebt!
Met vriendelijke groeten,
De directie,

