Beste ouder(s)
onderstaande maatregelen gelden vanaf maandag 10 januari ‘22

Gewijzigde test- en quarantainestrategie
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van
Onderwijs heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag
10 januari tot aan de krokusvakantie uitzien in de scholen.
Basisonderwijs
•

Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat
toe om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisico
contacten. Dat geldt ook voor de kinderen in de kleuterklassen: hier is geen
mondmaskerplicht, maar er moet wel goed verlucht worden, net zoals in alle
andere klassen.

•

Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de
klas besmet is, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine.

•

Als een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor in
quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te
gaan

•

De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle
ouders om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te
laten testen.

•

De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen
symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen
met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de
krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de
scholen. Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor
een sneltest bij de apotheek.

De aangepaste quarantaineregels voor het onderwijs moeten de situatie voor directies,
leraren en CLB-medewerkers beter werkbaar maken.
Eerder werden ook de quarantaineregels voor de brede samenleving versoepeld.
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•

•

•
•

Wie al een boosterprik heeft gekregen of maximaal vijf maanden geleden met de
basisvaccinatie ingeënt werd, moet niet in quarantaine na een HRC Zij moeten
ook geen PCR-test laten afnemen.
Wie nog geen boosterprik kreeg of langer dan vijf maanden geleden de
basisvaccinatie, mogen na vier dagen uit quarantaine na een HRC mits er tot en
met dag tien een dagelijkse zelftest wordt afgenomen. Ook die mensen hebben
dan geen PCR-test meer nodig om de quarantaine te beëindigen.
Voor wie niet gevaccineerd is, verandert er niets, met PCR-tests op dag 1 en 7 en
quarantaine tot de uitslag van de tweede test.
Wie besmet is met het coronavirus moet nog steeds in isolatie, maar de periode
wordt ingekort van tien naar zeven dagen. Wie dan geen klachten meer heeft,
mag mits negatieve zelftest uit isolatie.

Dit ter info
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