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Beste ouders 

 

 

 

Leraren en leerlingen (+12 jaar) hebben zich al massaal laten vaccineren. Bijna 69% van de leer-

lingen in het secundair onderwijs is intussen volledig gevaccineerd. Meer dan 77% kreeg daar al 

een eerste prik. En bijna 95 % van het onderwijspersoneel is volledig gevaccineerd. Deze indruk-

wekkende cijfers liggen hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. 

Ze verantwoorden, samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, dat de coronamaat-

regelen ook in het onderwijs versoepelen.  

 

Concreet: 

• vervalt in het basis- en secundair onderwijs de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober.  

• worden de quarantaineregels voor leerlingen tot 12 jaar aangepast vanaf 27 september. 

• werd in het kader van de interministeriële conferentie Volksgezondheid afgesproken dat er 

een strikter ventilatiekader komt, inclusief CO2-meting in scholen.  Het ventileren van de 

klaslokalen blijft dus een absolute prioriteit. 

Mochten er in de brede maatschappij opnieuw verstrengingen nodig zijn, dan zal het onderwijs-

veld daarin, net als in het verleden, haar verantwoordelijkheid nemen.  Waakzaamheid blijft hoe 

dan ook geboden, het virus is immers nog niet verdwenen.   

 

Mondmaskerplicht vervalt in Vlaanderen 

• Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de regels die vanaf 1 

oktober in de brede maatschappij gelden. De mondmaskerplicht vervalt dus ook in het 

Vlaams onderwijs. Dat betekent dat leerlingen van het secundair onderwijs en onderwijsper-

soneelsleden geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of 

in contact met kinderen. Het staat personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker 

toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren.  

• Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht voor 

andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie blijft essentieel als 'verdedi-

gingslinie' om besmetting te voorkomen.  

• De preventieadviseurs van onze scholen kunnen op basis van de verplichte risicoanalyse 

altijd extra ingrepen opleggen voor bepaalde ruimtes (bv. een CO2-meter verplichten, ca-

paciteitsbeperking, alsnog mondmaskerplicht ...). Ook een lokaal bestuur kan op basis van 

de lokale situatie beslissen tot extra maatregelen (bv. mondmaskerplicht aan de school-

poort). 

 
 

 

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-verlucht-en-ventileer-voldoende


 

 

Quarantainemaatregelen worden aangepast 

• Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september deze re-

gels voor testing en quarantaine: 

o Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een PCR-test afleggen op dag 1 en 

dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te 

blijven. 

o Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij 

de transmissie hoogstwaarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden  — wordt de vol-

ledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt 

getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leer-

lingen in kwestie meteen uit quarantaine. 

 

 

Wij hopen alvast jullie met deze informatie van dienst te zijn geweest.   

Ten slotte willen we jullie nogmaals hartelijk danken voor jullie medewerking en jullie begrip van de 

afgelopen maanden.  We hopen oprecht dat we deze (voor iedereen) moeilijke periode stilaan 

achter ons kunnen laten. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

 

 

Geert Mariën          Kurt Van Steenlandt 

Directeur        algemeen directeur KOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


