
 

                                                                                                                   06/01/2022 

Beste Ouder, 

 

Vooreerst mijn allerbeste wensen voor een gelukkig 2022. 

 

CORONA-MAATREGELEN TOT AAN DE KROKUSVAKANTIE 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van 

Onderwijs heeft beslist hoe de corona-maatregelen er vanaf maandag 10 januari 

tot aan de krokusvakantie uitzien in de scholen. 

 

 Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar een mondmasker in alle 

binnenruimtes van de school (inclusief op de schoolbus en in de opvang 

OKEE). Een mondmasker helpt enkel als je het correct op en af zet, 

draagt en bewaart. Dit filmpje kan daarbij helpen. 

 De mondmaskerplicht voor volwassenen op het schooldomein en in alle 

binnenruimtes van de school blijft behouden.  

- Draag een mondmasker als je je (klein)kind naar school brengt of afhaalt. 

- Zet je (klein)kind af of haal hem/haar op aan één van de poorten van de  

     school of aan de deur van de voor- en naschoolse opvang OKEE. 

- Hou 1,5 meter afstand van andere (groot)ouders en kinderen. 

- Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 

 Wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas 

besmet is, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine. 

 Als een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor in 

quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te 

gaan.  

 Leerlingen met ziektesymptomen blijven thuis en volgen de adviezen van 

hun huisdokter op. 

 De ministers roepen ouders op om leerlingen sowieso, ook als ze geen 

symptomen vertonen, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te 

testen met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de 

https://www.youtube.com/watch?v=e2HGv-HtbxI
https://www.youtube.com/watch?v=e2HGv-HtbxI


 

krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden 

rond de scholen. Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming geldt 

de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de apotheek. Meer 

informatie vind je op deze website.  

 In de school blijven we volop inzetten op CO2-meting en volgehouden 

ventilatie & verluchting. 

 

 

IN DE SCHOOLKRANT INFO EIND DECEMBER VIND JE 

- de pedagogische studiedag op woensdag 19 januari 2022 

- de oudercontactmomenten op dinsdag 25 en woensdag 26 januari 2022 

 

De schoolkrant INFO vind je in bijlage én op onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAAL INFOMOMENT OVERSTAP NAAR HET 

SECUNDAIR ONDERWIJS 

Om de leerlingen (6de leerjaar) te ondersteunen bij het maken van een 

weloverwogen studie- en schoolkeuze bij de overstap naar het secundair 

onderwijs, voorziet het CLB voor de ouders een digitaal infomoment.  

 

De uitnodiging (én inschrijving) vind je op onze website. 

https://bsdetoekomst.be/wp-content/uploads/2021/12/INFO-544.pdf
https://www.info-coronavirus.be/nl/zelftest/
https://www.info-coronavirus.be/nl/zelftest/
https://bsdetoekomst.be/wp-content/uploads/2021/12/INFO-544.pdf
https://bsdetoekomst.be/wp-content/uploads/2021/12/De-overstap-naar-het-secundair-onderwijs.pdf


 

TOT SLOT: COMMUNICATIE 

ALS ER EEN BESMETTE LEERLING OF LEERKRACHT IS, DIE IN CONTACT 

KWAM MET JOUW KIND, WORD JE HIEROVER ZO SNEL MOGELIJK 

VERWITTIGD (OOK TIJDENS HET WEEKEND) DOOR DE DIRECTEUR.  

MET ANDERE WOORDEN: GEEN NIEUWS IS GOED NIEUWS. 

 

 

 

 

Je bent steeds welkom: aarzel dus niet om ons te contacteren.  

 

Draag goed zorg voor jezelf én je naasten.  

 

Vele warme groeten,  

 

Steven Verplancke  

Directeur  

 

 


