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Beste ouders, 
Dag kinderen, 
 
   Zoals jullie in de media wellicht vernamen nog even onderstaande berichten in de 

kijker. We houden jullie bij elke eventuele wijziging steeds stipt op de hoogte.  
 
 

Voorstellen onderwijs zijn definitief 
Tijdens het Overlegcomité (OC) werden de afspraken die het brede Vlaamse 
onderwijsveld woensdag maakte over de krokusvakantie niet 
aangepast, waardoor deze nu definitief zijn. 

• Afkoelingsperiode in SO tijdens week 
voor krokusvakantie 
Tijdens de week voor de krokusvakantie - van 8 tot en met 12 februari - wordt 
er een afkoelingsperiode ingelast in alle graden van het secundair 
onderwijs. Deze week vullen scholen in met collectief, voltijds 
afstandsonderwijs. 

Het is belangrijk om tijdens deze week afstandsonderwijs sterk in te zetten op 
de motivatie en het welbevinden van je leerlingen. Scholen 
kunnen kwetsbare leerlingen op elk moment begeleiden op school. Ook 
dan respecteren ze de veiligheidsregels die nu gelden in het 
leerplichtonderwijs. Stages kunnen plaatsvinden met respect voor de 
maatregelen die gelden in de sector.  

Deze maatregel geldt niet voor het basisonderwijs, BuSO OV 1 en 2 en 
het deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs. 

 

 
 

Mondmaskerplicht in 5de en 6de leerjaar BO bij 
besmetting 
Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het 
vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een 
mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of 
in quarantaine moet.  

Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker: 

o in de hele school — in de klas en op de speelplaats; 



 

 

 
 

 
 

 

o voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het 

betrokken personeelslid; 

o in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of 

isolatie moet. 

Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het 
vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen. 

 
 
 
 
 

 
Dank om vol te houden!  
 

Juf Katrien en Crombeen team! 
 
 
 


