
 
 

Mechelen 

Zondag 5 december 2021 

 

Betreft: nieuwe maatregelen in het onderwijs 

 

Beste ouders 

 

Het Overlegcomité kwam vrijdag 3 december opnieuw vervroegd samen en besliste 

verschillende nieuwe maatregelen om de huidige zware coronagolf het hoofd te bieden. Tijdens 

het overleg met de onderwijsminister en de onderwijspartners werd gekeken wat de impact van 

deze beslissingen op onderwijs was.  

 

Hieronder geven we een overzicht van de bijkomende maatregelen die vrijdag 3 december 

beslist werden en ingaan vanaf 8 december. 

 

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar 

De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. Bij 

voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle 

leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes op 

school.   

 

Aanscherping test- en quarantainestrategie leerlingen 

Vanaf woensdag 8 december treedt  vanaf 2 bemestingen in een klasgroep de procedure 

tegen clusteruitbraken in werking.  Dat betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt 

geplaatst. 

Scholen kunnen ook overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting  wanneer de 

onderwijskwaliteit in het gedrang komt omdat er bijvoorbeeld te veel leraren afwezig zijn of 

wanneer er te veel besmettingen zijn.  

 

Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs 

Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger (laatste klasdag van 

het eerste trimester wordt vrijdag 17 december 2021)  Volgende week wordt er - samen met de 

beleidsdomeinen welzijn en binnenlands bestuur - naar analogie met de noodopvang in 

eerdere periodes van verlengde vakantie - een systeem uitgewerkt.  We houden jullie op de 

hoogte. 

Wij overleggen nu nog met het leerkrachtenteam van de lagere school i.v.m. de toetsen, de 

rapporten en het oudercontact. Versnellen kan niet de bedoeling zijn als de leerstof nog niet 

gezien is.  Afschaffen is dan ook geen goed idee.  We houden jullie, ten laatste maandagavond, 

hiervan op de hoogte. 

 

Samen met jullie proberen we er het beste van te maken voor onze leerlingen.  Dankjewel voor 

jullie volgehouden inzet tijdens de afgelopen weken en de extra inspanningen in de komende 

weken.   We waarderen dit enorm.   

 

Hilde Dewulf 

Directeur  

De Parel  
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