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Beste ouder(s),

Betreft: Update corona-maatregelen

Tijdens het overlegcomité van vrijdag 23/01/2021, werden er enkele wijzigingen m.b.t de
coronamaatregelen ingevoerd.
De wijzigingen gaan over de maatregelen voor isolatie, quarantaine, inschatten van de
risicocontacten, teststrategie en mondmaskers.

Met dit schrijven proberen we de belangrijkste wijzigingen mee te geven:

Isolatie
Isolatie betekent dat je thuis blijft omdat je positief testte op het coronavirus. Wie positief
testte moet 10 dagen in isolatie.

Quarantaine
Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het
coronavirus te beperken.

Indien uw kind – lager onderwijs nauw contact (zie verder) heeft gehad met iemand die
corona heeft, is de procedure als volgt:

Indien uw kind – kleuter onderwijs nauw contact (zie verder) heeft gehad met iemand die
corona heeft, is de procedure als volgt:



Nauwe contacten voor een kind lager onderwijs

Nauwe contacten voor een kleuter

Teststrategie
Wie een hoogrisico contact had wordt vanaf nu soms één keer, soms twee keer getest. Het is
het CLB die hierover een beslissing neemt.
Wij hebben momenteel geen informatie m.b.t de sneltesten.



Mondmaskers voor L5 en L6
Voor het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen leraren en leerlingen,
in 2 gevallen, uit voorzorg een mondmasker:

1.  in afwachting van het testresultaat van iemand uit deze klasgroep
2.  van zodra een leerling of leerkracht van de (klas)groep in isolatie of in

quarantaine moet

Indien bovenstaande van toepassing is, geldt de mondmaskerplicht in de hele school, dus in de
klas én op de speelplaats en dit voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de
betrokken leerling of het betrokken personeelslid.
De school zal in deze situatie de nodige mondmaskers voorzien, specifiek voor kinderen. Eigen
mondmaskers worden dan niet toegelaten.

In het buitengewoon basisonderwijs is dit van toepassing in de laatstejaarsgroep voor die
leerlingen voor wie het mogelijk is.

Schoolbezoeken aan middelbare scholen
De 3 scholengemeenschappen van Molenland hebben beslist om zeker al tot de paasvakantie geen
schoolbezoeken te brengen aan middelbare scholen.

Opendeurdagen
Tot nader bericht worden geen opendeurdagen georganiseerd. 
Opendeurdagen die reeds gepland waren (tot en met de paasvakantie), worden geannuleerd.

Hopend u hiermee passend te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Els Desmet

Directeur Mikado


