
         

         Houthalen, 6 maart 2022 

 

Betreft: Update coronavirus: overschakeling naar fase geel vanaf 7/03 

 

Beste ouder(s), 

 

Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu verregaand versoepeld 

worden. Nu het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor die 

stap, schakelen ook de scholen vanaf maandag 7 maart naar code geel van de 

onderwijsbarometer.  

In deze update leest u welke versoepelingen er concreet worden doorgevoerd en wat 

ongewijzigd blijft. 

  

Wat betekent fase geel concreet op onze school? 

Wat verandert er vanaf maandag 7 maart? 

• Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen 

mondmasker meer dragen. 

Opgelet: Op het collectief vervoer - zoals busvervoer naar het zwembad 

of een extra-muros activiteit- is een mondmasker dragen aanbevolen. 

Daarom willen we vragen om uw kind een mondmasker mee te geven op de 

dagen wanneer hij/ zij zulke uitstappen maakt. 

• Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, 

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

samenleving bij code geel. 

• Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, 

leerlingenraad, oudercomité, bijscholingen en pedagogische studiedagen 

moeten we niet langer digitaal organiseren.  

• Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste 

plaats meer krijgen in het klaslokaal. 

• Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten. 

Wat blijft ongewijzigd? 

• Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de 

samenleving.  

• Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden. 

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

in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer. 

• We proberen om zo veel mogelijk afstand te houden. We trachten drukte 

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

belang van afstand houden. 

• We passen basishand- en hoesthygiëne toe. 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronabarometer-basis-en-secundair-onderwijs?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=1664f89ed8-Klasse_schooldirect_2020_12_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-1664f89ed8-420741802
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3Dcf00355a13%26e%3D281cfda62d&data=04%7C01%7Cwilliamtheys%40houthalen-helchteren.be%7C44016c0bf2144bc00e3008d9febef917%7Cc8741544bf524bf2bfda19a9965b2c19%7C0%7C1%7C637820918463542391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QFjvc4aqDM6%2FGDby4%2Bo%2FPVO2E%2FboxlFPW7tA%2BvhbF24%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3Dcf00355a13%26e%3D281cfda62d&data=04%7C01%7Cwilliamtheys%40houthalen-helchteren.be%7C44016c0bf2144bc00e3008d9febef917%7Cc8741544bf524bf2bfda19a9965b2c19%7C0%7C1%7C637820918463542391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QFjvc4aqDM6%2FGDby4%2Bo%2FPVO2E%2FboxlFPW7tA%2BvhbF24%3D&reserved=0
http://www.degriffel-hh.be/


• Wie ziek of besmet is, blijft thuis. 

• Het is nog altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot 

extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur. 

Met vriendelijke groeten, 
 

De directie, 

 

 

 

 

 

 

 


