
         

         Houthalen, 13 februari 2022 

 

Betreft: Update coronavirus: overschakeling naar fase oranje vanaf 19/02 

 

Beste ouder(s), 

 

Minister Ben Weyts en de onderwijspartners hebben vandaag beslist dat ook de scholen 

naar fase oranje schakelen, nu het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede 

samenleving klaar is voor die stap. 

 

Concreet gaat het onderwijs naar fase oranje van de onderwijsbarometer vanaf 

zaterdag 19 februari. Dan vervalt ook de mondmaskerplicht voor alle leerlingen van de 

lagere school (ook voor wie al 12 jaar is). Personeelsleden blijven in beginsel een 

mondmasker dragen. 

 

In deze update kan u lezen welke versoepelingen er concreet worden doorgevoerd en 

wat ongewijzigd blijft.  

 

Wat betekent fase oranje concreet voor onze school? 

Wat verandert er vanaf zaterdag 19 februari? 

• Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hoeven geen 

mondmasker meer te dragen.  

• Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. 

Voor sommige uitstappen geldt dus wel nog een capaciteitsbeperking.  

• Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, 

infoavonden ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij 

code oranje. 

• Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, ouderraad, 

bijscholingen en pedagogische studiedagen organiseren we nog steeds maximaal 

digitaal.  

• Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met respect voor de 

veiligheidsmaatregelen. 

• Fysieke schoolbezoeken buiten de lesuren voor of na een inschrijving zijn 

mogelijk.  

• Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn niet aangewezen. Onze school 

maakt zelf de inschatting wie essentieel is voor onze werking. 

 

Wat blijft ongewijzigd? 

• Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kunnen we 

altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren. 

• We ventileren en verluchten maximaal op basis van CO2-metingen in elk 

klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer. 

• We proberen om zo veel mogelijk afstand te houden. We vragen u om drukte aan 

de schoolpoort te vermijden en we willen ook daar wijzen ook op het belang van 

afstand houden. 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronabarometer-basis-en-secundair-onderwijs?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=7ae659eed8-Klasse_schooldirect_2020_12_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-7ae659eed8-418656265
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3D9552a54a8a%26e%3D5ab904507e&data=04%7C01%7Cdegriffel%40houthalen-helchteren.be%7C60c715dc30d24219939c08d9ee49ef2c%7Cc8741544bf524bf2bfda19a9965b2c19%7C0%7C1%7C637802823610817099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=URX4952L1ulGYqGCTZEO7eee0v7259vLrpRAogP3KWs%3D&reserved=0
http://www.degriffel-hh.be/


• Binnen proberen we het vermengen van klasgroepen nog te vermijden. 

• Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal. 

• Onderwijspersoneel draagt een mondmasker, conform de maatschappij. Wanneer 

ze lesgeven vooraan in de eigen klas kan het masker af, als er voldoende afstand 

én ventilatie is. 

• We blijven basishandhygiëne en hoesthygiëne toepassen. 

• Wie ziek of besmet is, blijft thuis. 

• Het is altijd mogelijk dat onze lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra 

maatregelen in samenspraak met onze preventieadviseur. 

 

We zijn heel blij met deze nieuwe versoepelingen. We beseffen maar al te goed dat de 

mondmaskerplicht niet aangenaam was voor onze leerlingen. Toch hebben onze kinderen 

ook deze rigoureuze maatregelen opnieuw zonder morren en heel plichtsbewust 

opgevolgd. Deze soepele houding van onze leerlingen vervult ons met trots. Ook onze 

leerkrachten verdienen een pluim omdat ze steeds creatief en pragmatisch weten om te 

gaan met onaangename en almaar veranderende omstandigheden. Het bewijst nog maar 

eens dat de leerlingen en leerkrachten van “De Griffel” uit het goede hout gesneden 

zijn.  

U, ouder, willen we bedanken voor de medewerking en het begrip voor de maatregelen 

die we eerder moesten nemen (en nog zullen moeten nemen). We snappen heel goed dat 

dit niet altijd vanzelfsprekend is. U begrijpt ongetwijfeld dat we verder willen blijven 

inzetten op een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij het risico op besmetting 

maximaal ingedijkt wordt. Daarbij moeten we telkens het moeilijke evenwicht bewaken 

tussen veiligheid enerzijds en pedagogische en organisatorische overwegingen 

anderzijds. Het is immers altijd mogelijk dat onze lokale risicoanalyse aanleiding geeft 

tot tijdelijke, extra maatregelen.  

 

Met vriendelijke groeten, 
 

De directie, 

 

 

 

 

 

 

 


