
 

 

 

Sedert 31 januari 2022 volgen we de onderwijscoronabarometer.  

De coronabarometer zorgt voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij het risico op besmetting 

maximaal ingedijkt wordt. De barometer houdt een evenwicht tussen veiligheid enerzijds en pedagogische 

en organisatorische overwegingen anderzijds.  Afhankelijk van de evolutie van de pandemie en de lokale 

risicoanalyse is het mogelijk dat het basispakket van maatregeleln aangevuld wordt met extra maatregelen. 

Extra maatregelen zijn mogelijk in samenspraak met de preventieadviseur, zowel in bepaalde lokalen als in 

de hele school. 

Onderwijs probeert steeds de logica van de brede samenleving door te trekken in onderwijs en schakelt mee 

wanneer er in de brede samenleving wordt geschakeld van kleurencode. 

 

Van zaterdag 19 februari tot en met zondag 6 maart 2022 

Concreet geldt in het onderwijs pandemiefase oranje van de onderwijsbarometer sedert zaterdag 19 

februari 2022. 

Basispakket 

• Mondmasker  

o Voor de leerlingen geldt de mondmaskerplicht in de gebouwen. Mondmaskerpauzes zijn 

mogelijk op de speelplaats bij voldoende afstand. 

o Onderwijspersoneel draagt een mondmasker, conform de maatschappij. Wanneer ze lesgeven 

vooraan in de eigen klas kan het masker af als er voldoende afstand én ventilatie is. 

• Iedereen probeert zo veel mogelijk afstand te houden waar mogelijk. Drukte aan de schoolpoort wordt 

vermeden. 

• De basishandhygiëne en hoesthygiëne worden toegepast. 

• We verluchten onze lokalen maximaal op basis van CO2-metingen (elk leslokaal, studiezaal, eet- en 

vergaderzalen, lerarenkamer).  

• Wie ziek of besmet is, blijft thuis. 

Contactonderwijs 

Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit en organisatorische overwegingen, kan 

steeds afstandsonderwijs of hybride onderwijs worden georganiseerd. 

Andere maatregelen 

• Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het leslokaal. 

• We trachten het vermengen van klasgroepen zo veel mogelijk te vermijden. 

• Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten, maar niet aangewezen. De school maakt 

zelf de inschatting wie essentieel is voor de werking. 

• Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met respect voor de veiligheidsmaatregelen.  

• Fysieke schoolbezoeken buiten de lesuren voor of na een inschrijving zijn mogelijk. 



• Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Voor sommige geldt 

nog een capaciteitsbeperking.  

• Meerdaagse uitstappen met overnachting volgen de regels van de samenleving en de reisregels. 

• Activiteiten die niet zijn opgenomen in de barometer of die plaatsvinden buiten de schooluren of 

schoolperiodes, worden georganiseerd volgens de regels die gelden in de samenleving bij code oranje. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor schoolfeesten, evenementen, infoavonden, ... 

Testen en quarantaine 

Regels met betrekking tot testen en quarantaine zijn niet gekoppeld aan de pandemiefases. Bekijk steeds de 

laatste afspraken: welke maatregelen gelden er voor leerlingen en personeelsleden geïdentificeerd als 

hoogrisicocontact op school? 

 

Vanaf maandag 7 maart 2022 

Vanaf maandag 7 maart 2022 worden de coronamaatregelen in de samenleving en in het onderwijs 

verregaand versoepeld. Dan wordt code geel van de onderwijsbarometer van toepassing.  

We bedanken al onze personeelsleden en leerlingen van harte voor de op uitstekende wijze volgehouden 

inspanningen sinds de start van de pandemie. 

De veranderingen in code geel 

• Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen. 

Toch blijft het dragen van een mondmasker aanbevolen bij grote drukte, in binnenruimtes of wanneer 

de afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden. Ook voor kwetsbare personen blijft het gebruik 

van een FFP2-mondmasker aangeraden. 

De mondmaskerplicht voor +12-jarigen geldt wel nog op het openbaar vervoer en in de zorg. Op het 

collectief vervoer- zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros activiteit is een mondmasker 

dragen aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat 

geval. 

• Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten 

volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel. De coronapas of het Covid Safe Ticket (CST) 

moet niet meer getoond worden. Ook de coronabeperkingen voor de bezoekersaantallen vallen weg.  

• Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen 

en pedagogische studiedagen moet de school niet langer digitaal organiseren. 

• Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in het 

klaslokaal. 

• Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten. 

• Vanaf 11 maart worden de reisregels aangepast. Zo vervalt de algemene verplichting om een Passenger 

Locator Form (PLF) in te vullen. Het PLF zal enkel nog moeten ingevuld worden voor wie met een 

vervoerder naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat. 

Ook de test- en quarantaineverplichtingen vallen weg voor wie naar België reist en beschikt over één van 

de drie geldige COVID-certificaten (vaccinatie, test of herstel). Voor wie niet in het bezit is van een van 

deze certificaten en als Belg uit een land komt dat donkerrood is, is er nog wel een testverplichting. Voor 

de rest moet enkel het DCC (Digitaal Corona Certificaat) getoond worden. Voor mensen die uit landen 

https://onderwijsvlaanderen.paddlecms.net/nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-over-de-coronamaatregelen/corona-veelgestelde-vragen-en-antwoorden-basis-en-secundair-onderwijs#paddle_components_text_block_c13142a5-9b05-4634-8ad9-c5b14b8c2986
https://onderwijsvlaanderen.paddlecms.net/nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-over-de-coronamaatregelen/corona-veelgestelde-vragen-en-antwoorden-basis-en-secundair-onderwijs#paddle_components_text_block_c13142a5-9b05-4634-8ad9-c5b14b8c2986
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3Dcf00355a13%26e%3D281cfda62d&data=04%7C01%7Cagodi%40vlaanderen.be%7Ca255760b3df74ba42d2008d9febe85ca%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637820916522462285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PgMiA4xjmWQt1VyzBK8qPRqgVSLub2sd5BIF0JbZXiY%3D&reserved=0


komen met zogenaamde verontrustende varianten (Variants of Concern of VOC), blijven wel de 

specifieke test- en quarantaineregels gelden. 

Wat in code geel ongewijzigd blijft 

• Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Bij (meerdaagse) 

uitstappen dienen we rekening te houden met de reisregels. 

• Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden. 

• We ventileren en verluchten maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal 

en in de lerarenkamer. 

• We raden onze personeelsleden en leerlingen aan zo veel mogelijk afstand te houden en vermijden de 

drukte aan de schoolpoort  

• We blijven de basishand- en hoesthygiëne toepassen. 

• Wie ziek of besmet is, blijft thuis. 

• Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak 

met de preventieadviseur. 

• Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit kunnen scholen altijd 

afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren. 

 
De bedoeling is om op 11 maart 2022 de epidemische noodsituatie op te heffen, waarmee een einde komt 
aan de federale fase van het crisisbeheer die op 13 maart 2020 werd afgekondigd. 

 

 


