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Oud-Turnhout, 27 januari 2022 

 

Nieuwsbrief 

 
Beste ouders   
 
 
Een dag vroeger dan normaal bezorg ik jullie al een nieuwsbrief.   
Wie gisterenavond de nieuwsberichten volgde hoorde dat de maatregelen rond quarantaine in het 
onderwijs wijzigden.  We zijn blij met de versoepelingen die gemaakt zijn.  Tegelijkertijd zijn we ook 
bezorgd dat de nieuwe maatregelen ervoor zullen zorgen dat zowel school als ouders heel kort 
zullen moeten blijven inspelen op symptomen bij de leerlingen.  Ik zet voor jullie op een rijtje wat 
er gisteren werd beslist: 

• Voor het hele onderwijs blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich 
testen. Wie besmet is, gaat in isolatie. 

• De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 25% van de 
klas, verdwijnt vanaf 27/1.  Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn om deze 
reden, bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar 
school kunnen. Lees hieronder in de maatregelen per situatie hoe we hiermee omgaan. 

• Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het 
gezin naar school blijven gaan.  

• Het CLB wordt niet meer mee ingeschakeld om de contactopsporing binnen onderwijs te 
doen. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laag 
risicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden.  

• We blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: we ventileren, 
dragen mondmaskers vanaf 6 jaar en beperken fysieke contacten.   

 
Omdat er sinds vorig weekend heel wat besmettingen zijn bij leerlingen en bij juffen en meesters 
willen we de regels per situatie voor jullie verder verduidelijken: 
 

 
Mijn zoon of dochter testte sinds vorige weekend positief op COVID.  Wat 
moet ik doen? 

• Je zoon of dochter blijft thuis in isolatie gedurende 7 dagen.  Voor leerlingen vanaf 5 jaar 
bezorg je een doktersattest aan de school voor zijn/ haar afwezigheid. 

• Vermijd binnen het gezin in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk contacten met de 
andere gezinsleden.  De andere gezinsleden worden niet meer als hoog risico beschouwd 
en mogen naar school (opgepast!  Aangepaste quarantaineregels voor secundair onderwijs 
en volwassenen die niet gevaccineerd zijn). 
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Binnen mijn gezin testte iemand positief op COVID.  Wat betekent dit 
voor mijn zoon/ dochter van de kleuter- of lagere school? 
• Het positief geteste gezinslid blijft in isolatie en vermijd zoveel mogelijk contacten met de 

andere gezinsleden. 

• Leerlingen van de kleuter- en lagere school mogen na risicocontact binnen het gezin naar 
school. 

• Bleef je zoon/ dochter afgelopen week thuis omwille van een besmetting binnen het gezin, 
dan mag deze terug naar school komen. 

• Wees extra waakzaam voor symptomen van COVID.  Op dit moment zijn ook hoge koorts 
en misselijkheid klachten symptomen die wijzen op een mogelijke besmetting met 
COVID. 

 
De klas van mijn zoon/ dochter ging deze week in quarantaine. Mag mijn 
kind nu terug naar school? 
De leerlingen die deze week in quarantaine gingen werden niet zonder reden gevraagd om thuis in 
quarantaine te gaan.  We gingen naar een quarantaine per klas omdat wijzelf en CLB bezorgd zijn 
om een verdere verspreiding van besmettingen. Met de nieuwe regelgeving moeten we deze 
bezorgdheid loslaten.  Dit is niet gemakkelijk. 
Er zijn ook nog heel wat juffen en meesters thuis na een positieve test.  Een normale klasdag 
kunnen we niet organiseren. 
Omdat de leerlingen maandag een facultatieve verlofdag hebben willen we morgen enkel een 
noodopvang organiseren. 

• Leerlingen, die zonder symptomen en zonder een positieve test deze week in quarantaine 
werden geplaatst en waarvoor opvang thuis morgen moeilijk is, mogen naar school komen. 

• We voorzien voor die leerlingen een noodopvang morgen. 

• Heb je nog opvang voor je zoon/ dochter morgen, dan mag deze thuisblijven.  Wij duiden 
hiervoor de juiste afwezigheidscode aan, zodat een afwezigheidsbewijs niet nodig is. 

• Indien de leerling met de schoolbus naar school komt verwittigen jullie zelf nog de 
busbegeleid(st)er.  

 
Op de agenda: 

• Maandag 31 januari is een facultatieve verlofdag.   

• Van maandag 28 februari tot 4 maart is het krokusvakantie. 

• Woensdag 16 maart is een pedagogische studiedag.  Leerlingen hebben deze dag vrij. 

• Op donderdag 17 maart komt de schoolfotograaf langs. 
 
Alvast een fijn weekend,  
Bieke Verhoeven 


