Beste ouder,
Betreft: Huidige maatregelen verlengd tot krokusvakantie + verplichte quarantaine na verblijf in de rode
zone
1. Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist
dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie.
Waarom is die verlenging nodig?
•

Vlaanderen staat er beter voor dan de meeste andere landen, dankzij de inspanningen die we met
z’n allen geleverd hebben. Voorzichtigheid blijft echter geboden: versoepelingen zijn nog niet aan de
orde. Daarom is een preventieve verlenging van de huidige – vrij strenge – maatregelen in het
onderwijs nodig.

•

De kerstvakantie zorgde voor een 14-daagse time-outperiode, maar het effect van de
eindejaarsfeesten en de terugkeer van vakantiegangers op de cijfers kennen we nog niet.

De wetenschappelijke analyse van de coronacijfers in onderwijs vanaf de start van het schooljaar tot nu
toont aan dat:
•

er minder coronabesmettingen voorkomen in het onderwijs dan in de maatschappij in het
algemeen. Het aantal gevallen (bij -16-jarigen) stijgt pas nadat het aantal gevallen stijgt in de
algemene bevolking;

•

dat leraren en ander onderwijspersoneel vooral besmet worden door contacten met volwassenen
en niet door leerlingen;

•

de contactopsporing van het CLB helpt om besmettingen bloot te leggen en in te dijken.

•

de heropening van de scholen na de herfstvakantie slechts een beperkte impact heeft pandemie.

De evolutie van de coronacijfers – zowel in de maatschappij als in de scholen wordt op de voet gevolgd. Je
mag erop vertrouwen dat zodra de huidige cijfers negatief zouden evolueren of er een onrustwekkende
evolutie is op het vlak van coronavarianten in ons land, er onmiddellijk maatregelen volgen.
De preventieve maatregelen die het onderwijs hanteert, zijn effectief. Blijf deze dus zeker strikt naleven.

2. Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen.. De reisregels zijn
aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van
nieuwe varianten van het virus tegen te gaan. Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de
samenleving in het algemeen en dus ook voor de scholen.

Wat met leerlingen of personeelsleden die terugkeren?
Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als
een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen.

7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief
testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test
stopt de quarantaine.
Tijdens deze verplichte quarantaineperiode kan je als school leerlingen of personeelsleden weigeren. Het
zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten.
We zijn dankbaar voor jullie begrip voor de uitzonderlijke situatie en we weten ons gesterkt dat we op jullie inzet
kunnen blijven rekenen.
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