
 

 

 

Beste ouders, 

Op 17 augustus werden de maatregelen door onze minister bekend gemaakt. 

‘In beginsel blijven deze maatregelen minstens gehandhaafd tot een nieuw evaluatiemoment eind september. Indien de omstandigheden het toelaten of 

het vereisen, kan het onderwijsoverleg altijd vroeger worden samengeroepen.’ 

 

 Gewoon en buitengewoon lager onderwijs  
 

  Maatregelen vanaf 1 september 2021 

Aantal dagen op school 

5 dagen 
Aandachtspunten 

 Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht 
 Aandachtspunt voor ouders:  Leerlingen komen bij voorkeur te voet, met de fiets, of 

met ander eigen vervoer naar school. 

Derden op school 

Essentiële derden zijn op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk is 
voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de 

leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf. 
 

Lunchpauze  

 De lunchpauze kan georganiseerd worden in de refter.  
 De klasgroepen zijn in de refter zo mogelijk gescheiden.  We voorzien waar mogelijk 

vaste plaatsen voor de leerlingen. 
 Warme maaltijden zijn toegelaten. 



Ouderstromen  

 We behouden ons circulatieplan zeker voor de maand september zoals vorig 
schooljaar toegepast. 
-Via de poort binnen en via de groene poort de school verlaten. 
-kleuters kunnen vroeger worden afgehaald 
-crowding moet vermeden worden, afstand bewaren blijft belangrijk! 

 Oudercontacten kunnen doorgaan, met mondmasker.  

Social distancing (1,5 meter) 
Mondmaskers  

Principe 
 Kinderen in het basisonderwijs dragen geen mondmasker. Specifiek voor het vijfde en 

zesde leerjaar lager onderwijs zijn de mondmaskers sowieso niet langer verplicht, tenzij 
de preventieadviseur of, op grond van de lokale epidemiologische situatie, de lokale 
crisiscel anders beslist. Leerlingen en onderwijspersoneel die een mondmasker wensen 
te dragen, kunnen dit. 

 Personeel houdt afstand of draagt een mondmasker in contact met andere 
volwassenen. Wanneer er neergezeten wordt, is een mondmasker niet nodig. Idem 
voor essentiële derden.  

 Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht. 
 

Inschrijvingen 
 Inschrijven kan op school gebeuren.  
 Schoolbezoeken voor kandidaat-leerlingen gebeuren op afspraak. 

 

Lessen lichamelijke opvoeding 
Lessen L.O. kunnen doorgaan. Sport zo veel als mogelijk buiten. Een mondmasker is niet 
verplicht tijdens het sporten. 

 


