CORONAMAATREGELEN 2020-2021
De hieronder beschreven maatregelen zijn vastgelegd door de overheid en gelden per kleurcode.
Alle scholen mogen op 1/9/2020 starten in code geel.

1. Algemeen
aantal lln dat
tegelijk naar
school gaat

100%

100%

100%

100%

aantal dagen op
school

5 dagen

5 dagen

5 dagen

5 dagen

afstandsonderwi
js als alternatief
voor
contactonderwij
s

Geen
afstandsonderwi
js

Geen
afstandsonderwijs

Geen
afstandsonderwijs

Geen
afstandsonderwijs

extramurosactiviteite
n

Normale
werking

Extramurosactiviteiten
worden
opgeschort.
Uitzondering
hierop zijn
zwemlessen.

Extramurosactiviteiten
worden
opgeschort.

lunchpauze

Normale
werking

Extramurosactiviteiten
kunnen doorgaan.
De personeelsleden
(en leerlingen)
passen de
veiligheidsmaatregel
en toe volgens de
regels die in de
bredere samenleving
gelden.
Normale werking

traktaties
verjaardagen

Normale
werking

Maaltijden worden
in de klasbubbel
genuttigd. Geen
warme maaltijden!
Geen zelfgemaakte
traktaties.
Voorverpakt kan.

Maaltijden worden
in de klasbubbel
genuttigd. Geen
warme maaltijden!
Geen zelfgemaakte
traktaties.
Voorverpakt kan.

Geen zelfgemaakte
traktaties.
Voorverpakt kan.

Was je handen voor
je traktaties
aankoopt en afgeeft.
Normale werking

Was je handen
voor je traktaties
aankoopt en
afgeeft.
Normale werking

Was je handen
voor je traktaties
aankoopt en
afgeeft.
Normale werking

handhygiëne

Extra handhygiëne

Extra handhygiëne

Extra handhygiëne

verluchting en
ventilatie

Extra verluchten en
ventileren.

Extra verluchten en
ventileren.

Extra verluchten en
ventileren.

social distancing

Principes:
- Afstand houden (collectief beschermingsmiddel) is
prioritair aan het dragen van een mondmasker.
- Als de afstand kan bewaard worden, is het dragen van
een mondmasker niet verplicht.

speelplaats

Normale
werking

Kleuteronderwijs:
- Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
- Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en
kleuters en tussen kleuters onderling.
- Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan
gegarandeerd worden (tov andere volwassenen)

gebruik van
Normale
materiaal van de werking
school

oudercontacten

Normale
werking

Lager onderwijs:
- Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
- Afstand houden bij contacten tussen personeel en
leerlingen.
- Geen afstand houden tussen leerlingen.
- Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan
gegarandeerd worden (tov andere volwassenen en
leerlingen)
Normale werking
Normale werking
Enkel persoonlijk
materiaal mag
gebruikt worden.

Normale werking
voor individuele
oudercontacten,
collectief digitaal.

Digitaal

Digitaal

2. Symptomen
Hoesten (droge hoest)
Koorts
Geur- en smaakverlies
Ademhalingsmoeilijkheden
Waterige diarree
Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
Verkoudheid
Vermoeidheid
Bij symptomen houdt u uw kind thuis (zie ook punt 5).
LET OP: als uw kind enkel tekenen vertoont van een simpele verkoudheid (alleen een snotneus bvb.)
en verder geen covid-symptomen heeft, is het niet verplicht hem/ haar thuis te houden.
Bij twijfel raadpleeg uw huisarts.

3. Komt u terug van vakantie?
 U komt terug uit een land met code oranje en u gaat vrijwillig in quarantaine met uw gezin
(aangeraden, ook zonder symptomen!):


U verwittigt de school.



De school zal de afwezigheid wettigen.



De school vraagt om een bewijsstuk voor te leggen over de terugkeer naar
België vanuit een oranje gebied.

 U komt terug uit een land met code rood en u moet in quarantaine met uw gezin:


U verwittigt de school.



U neemt contact op met de huisarts en laat u testen. Dit is een wettelijke
verplichting. De test wordt terugbetaald.



U krijgt van uw arts een quarantaine-attest.



U bezorgt het quarantaine-attest aan de school. Hiermee is de afwezigheid van
uw kind gewettigd.



Indien u en uw kind negatief testen op het covid-19 virus, blijven u en uw kind
thuis in quarantaine. Ten vroegste vijf dagen na de eerste test, en negen dagen
na uw terugkeer, volgt een tweede test. Is deze test ook negatief, dan hoeven u
en uw kind niet langer in quarantaine te blijven. Is de test positief, volg dan de
instructies van uw huisarts en blijf in zelfisolatie.

4. Wat als een KLEUTER COVID-19 symptomen vertoont na
heropstart school?

BESLISBOOM MAATREGELEN VOOR KINDEREN IN DE KLEUTERKLAS

5. Wat als een kind ziek is? (kleuter of lagere schoolkind)
1e kind ziek in de klas

Ziek maar geen COVID 19 (en geen
test)  kind blijft thuis tot het
genezen is. Bij enkel verkoudheid
moet kind niet thuisblijven.
Ziek maar geen COVID 19 (test gedaan
en negatief)  kind pas terug naar
school wanneer testresultaat negatief
en het kind geen symptomen meer
vertoont.

Klas blijft open

1e kind ziek in de klas

2e kind ziek in de klas
(binnen de twee
weken na 1e kind)
2e kind ziek in de klas
(binnen de twee
weken na 1e kind)
Leerkracht ziek
Kind met een
familielid ziek

Ziek met COVID 19  na 7 dagen naar
school ENKEL wanneer laatste 3
dagen geen koorts en duidelijke
verbetering van ziektesymptomen.
Indien opgenomen in het ziekenhuis:
na 7 dagen naar school MAAR na
overleg met arts, geen koorts en
duidelijke verbetering.
Ziek maar geen COVID 19  kind blijft
thuis tot het genezen is
Ziek met COVID

Ziek met COVID 19
Ziek met COVID

Klas blijft open

Klas blijft open

Klas gaat 14 dagen toe +
leerkrachten en kinderen laten
zich testen als ze COVIDsymptomen hebben
Klas gaat 14 dagen toe
Kind blijft 14 dagen thuis,
indien symptomen, kind laten
testen.

 1LJ-6LJ: Bij afwezigheid vanwege ziekte (covid of anders) is een doktersattest of
afwezigheidsbriefje van de school verplicht. In afwachting van testresultaten vraag u ook een
afwezigheidsattest aan de dokter. In 3KK dient afwezigheid wegens ziekte gemeld te worden
aan secretariaat/ directie.
 De beslissing om een klas/school te sluiten wordt genomen door het team
Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, na overleg met de CLBarts.
 Het team Infectieziektebestrijding beslist na overleg met de CLB-arts, de arbeidsarts en de
preventieadviseur wanneer de school/klas opnieuw kan opstarten.

