
 

 
 
 

Covid beleid basisscholen (LS+KS) & leerkrachten.  
 

Kinderen BO die BUITEN het gezin contact hadden met een covid positief persoon, mogen gewoon naar school blijven gaan.  

Kinderen BO die BINNEN het gezin contact hadden met een covid positief gezinslid gaan mee in quarantaine voor 10 dagen. 

Eventuele verkorting is mogelijk vanaf dag 7 mits dagelijkse negatieve zelftest t/m dag 10. 

 

In het basisonderwijs wordt er GEEN onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde of niet gevaccineerde leerlingen.  

 

Een leerkracht die positief test telt mee onder de meldingen in de klas. Een klas moet dus NIET meer gesloten worden door een positieve leerkracht. 

Deze regel is van toepassing in het KLEUTER & LAGER onderwijs!  

De directie of COVID verantwoordelijke moet nog wel de melding maken aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de tracing onder de collega’s.  

 

1 tot 3 besmettingen in klasgroep Vanaf 4
e
 besmetting in 7 dagen tijd 

 

1 tot 3 besmettingen in 7 dagen tijd: 

 

Klasgroep blijft laag risico. 

 

Brief: waakzaamheid. 

 

Dag 0 = dag dat positieve leerling  

laatste dag op school was.  

 

Waakzaamheid t/m dag 14. 

 

 

 

 

 

Klasgroep voor 5 dagen in quarantaine. 

 

Brief: noodremprocedure.  

Dag 0 = datum 4e positieve melding ontvangen.  

Quarantaine t/m dag 5.  

 

Vaste klasleerkracht(en) moeten mee in quarantaine.  

Andere personeelsleden die in de klasgroep geweest zijn verhoogde waakzaamheid.  

 

De noodremprocedure geldt voor de hele klasgroep & klasleerkracht(en),  

ongeacht vaccinatiestatus of herstelcertificaat !!  

Enkel leerlingen die 7 dagen voor de klassluiting niet aanwezig waren moeten NIET mee in 

quarantaine.  

 

De directie of COVID verantwoordelijke geeft de namen van deze leerkrachten door aan de 

arbeidsgeneeskundige dienst.  

 

 

Regels rond waakzaamheid na een hoogrisico contact.  

 

- Vanaf 6 jaar: in binnenruimtes (buiten eigen woning) steeds een mondmasker dragen over mond en neus. 

Voorkeur voor FFP2 maskers (sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers) 

- Steeds afstand houden van anderen 

- Geen contact met personen met verhoogd risico 

- Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is kan NIET. (bijv. restaurantbezoek) 

 

Info rond vaccinatiestatus:  

 

- Worden beschouwd als volledig gevaccineerd: 

● Personen 18 jaar of ouder na basisvaccinatie* EN booster 

● Personen 18 jaar of ouder na basisvaccinatie* meer dan 2 weken, minder dan 5 maand geleden 

● Personen van 12 tot 18 jaar na basisvaccinatie* meer dan 2 weken geleden.  

 

- Worden beschouwd als deels-gevaccineerd: 

● Personen 18 jaar of ouder na basisvaccinatie* meer dan 5 maand geleden.  

 

- Worden beschouwd als niet-gevaccineerd: 

● Personen 12 jaar of ouder die de basisvaccinatie* nog niet volledig afwerkten. 

● Personen 12 jaar of ouder die minder dan 2 weken geleden vaccin kregen.  

● Personen 12 jaar of ouder die geen enkel covid-vaccin toegediend kregen.  

 

* Basisvaccinatie = 1 dosis Janssen vaccin of 2 dosissen van andere vaccins op Belgische markt.  

 

 


