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Vragen bij de opstart in code geel 

• Een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen is terug te vinden op 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/veelgestelde-vragen-coronamaatregelen  

• Onderstaande lijst met extra vragen vanuit directies en contactpersonen is opgemaakt op basis van het draaiboek voor de heropstart. 

• Voor de laatste versie van de pandemie-scenario’s en draaiboeken raadpleeg https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/uitgangspunten-en-

pandemische-niveaus-of-fasen#draaiboeken-pandemiescenarios 

• Voor het uitvoeren van een risicoanalyse raadpleeg uw bevoegd preventieadviseur. 

     

1 Alle Kunnen KIW-werken op het schooldomein? Niet-essentiële derden dienen geweerd te worden op het schooldomein. RA zal 
uitwijzen of het KIW-werk dringend noodzakelijk is of uitgesteld kan worden naar 
het volgend schooljaar. 

3 Alle Mondmaskers: ook voor administratieve medewerkers? Personeel moet verplicht een mondmasker dragen, ook als ze afstand kunnen 
houden. 

4 Alle Kan een personeelsvergadering met meer dan 100 
personen doorgaan in open lucht? 

Dit kan op voorwaarde dat de algemene voorzorgsmaatregelen worden nageleefd 
(SD, mondmasker, handhygiëne,…) 

5 Alle In de refter kunnen alle leerlingen tegelijk aanwezig zijn? Probeer in de mate van het mogelijke de klasbubbel te respecteren, SD te bewaren en het 
mondmasker enkel te laten afzetten als de leerlingen zitten en eten/drank nuttigen. 

8 alle Wie moet instaan voor de handgels en dergelijke bij de 
verhuur van je sporthal? 

Dit is af te spreken met de huurder, hij moet ook zorgen voor het poetsen/desgevallend 
desinfecteren. 
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10 alle Hoe het zit met externe partners (kunstacademie, fitclass, 
...) die normaal gebruik maken van de schoolinfrastructuur 
(buiten de schooluren). Kan dit terug plaatsvinden in fase 
geel? En wat vanaf fase oranje? 

Externe partners beschouwen we in principe als niet-essentiële derden. Dus in fase 
oranje niet mogelijk. In fase geel: proberen te vermijden. Kunstacademie (DKO) is een 
ander verhaal. Die moeten kunnen blijven les geven. 

11 alle Mag de sporthal van de gemeente (of andere) gebruikt 
worden om LO te geven of wordt dit beschouwd als een 
extra-murosactiviteit? 

Dit wordt niet beschouwd als een extra-murosactiviteit. 

14 Alle Kan een afbakening van de chauffeursplaats door plexi 
scherm of plastieken linten (cf. frisafdeling Colruyt) soelaas 
brengen? 

De zitplaats van de chauffeur afschermen met plexi kan alleen indien de 
evacuatiemogelijkheden daardoor niet beperkt worden. 
 

15 Alle Is er een maximum vastgelegd voor de grootte van de 
klasbubbel. 

Nee. In tegenstelling tot het preventiedraaiboek van schooljaar 2019-2020, is het 
voorzien van 4m² ruimte per leerling of personeelslid, geen vereiste. Het kan je school 
wel helpen bij het bepalen van de maximumcapaciteit van (grotere) lokalen. 

18 Alle Wat met leerkrachten met symptomen? 
Wat is de procedure bij een besmette leerkracht 
 

Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich testen 
bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de 
zieke contact had, opgespoord (contact tracing). De CLB’s kregen een opdracht in het 
kader van dit contactonderzoek. Als school word je door je CLB aangesproken als er bij 
jou maatregelen worden genomen. Ook de arbeidsarts wordt geïnformeerd. 
Gelet op de uitrol van ‘testen en tracen’ en de toenemende mogelijkheid tot lokalisering 
van besmettingshaarden, kunnen lokaal of binnen een beperkte territoriale omschrijving 
andere niveaus gelden. In functie van de veiligheid voor onderwijspersoneel, leerlingen 
en ouders, kan overgegaan worden tot quarantaine. De procedures zijn beschreven op 
de website van Onderwijs Vlaanderen. Voor klasgroepen die in quarantaine moeten 
gaan, wordt afstandsonderwijs voorzien. 

19 Alle Welke documenten hebben de doorslag als er 
tegenstrijdige info gegeven wordt? 

De risicoanalyse is opgemaakt met de info uit het draaiboek. Info die in het draaiboek of 
de website van het departement staat heeft voorrang. Indien jullie  tegenstrijdigheden 
opmerken gelieve dit altijd te melden aan je lokale preventieadviseur. 
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20 Alle Omschrijving van zieke kinderen. Wat met snottebellen? Een aantal symptomen van het coronavirus lopen gelijk aan symptomen bij allergie en 
hooikoorts, zoals snotteren, niezen, rode ogen en een geïrriteerde keel krijgen. Deze 
kinderen ondervinden hooguit last van de symptomen, maar hebben niet noodzakelijk 
COVID-19. Bij een corona-infectie zijn er nog andere symptomen, zoals koorts, spierpijn 
en een algemeen ziektegevoel. 
Informeer bij ouders of het kind hooikoorts of allergie heeft. Deze informatie is 
eventueel ook ter beschikking gesteld bij inschrijving van het kind. 
Het is belangrijk om ouders op voorhand te wijzen op het belang om kinderen die ziek 
zijn thuis te houden. 
Is er een vermoeden dat ouders hun ziek kind toch naar de school sturen, spreek de 
ouders aan over het feit dat je zieke kinderen in afzondering moet houden. Schakel het 
CLB in. Als een kind op school ziek is, hou je het in afzondering volgens de geldende 
afspraken. 

21 Alle Krijgen lln van ouders (risicopatiënten) weer een code met 
toestemming directeur?  
 

Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of 
aanwezigheid op school kan. Als de leerling niet aanwezig kan zijn op school, kan je als 
school afstandsonderwijs voorzien. Dat kan echter ook op andere manieren. Je bepaalt 
dit zelf. 
Samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor 
aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders 
oordeelt. Als de arts anders oordeelt, kan je als school een attest van de arts vragen. In 
dat geval kan je beroep doen op code 046 (heirkracht) voor personeelsleden en op code 
R voor leerlingen. 

22 Alle Wat administratief bij een leerkracht die heirkracht 
inroept? Wat is de opdracht van de directeur? 

Wanneer een personeelslid tot de risicogroep behoort, zijn er 3 mogelijkheden: 
• Het personeelslid kan van thuis uit werken omdat de opdracht dat toelaat. De 

directeur kan een attest vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken 
personeelslid tot de risicogroep behoort. De directie hoeft voor dat personeelslid 
geen beroep te doen op DO46 (heirkracht).   

• Het personeelslid kan niet van thuis uit werken omdat de opdracht dat niet 
toelaat. In dat geval kan de directie voor dat personeelslid een beroep doen op 
D046 (heirkracht) en kan het worden vervangen. Het schoolbestuur/de directeur 
kan een attest vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid 
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tot de risicogroep behoort.   
• Het personeelslid wenst zelf te komen werken op school. De directeur kan een 

attest vragen waarin de arbeidsarts bevestigt dat het betrokken personeelslid 
dat tot de risicogroep behoort geschikt is om op school te komen werken.  

23 Alle Is het voldoende om, indien je geen mechanische ventilatie 
hebt in de klas, 2 à 3 keer per dag gedurende minimaal 15 
minuten te ventileren? 
 

Neen dit is onvoldoende omdat het CO2-gehalte boven de grenswaarde van 900ppm zal 
gestegen zijn in de klas. 
Ventileer je lokalen daarom door je ramen en deuren wijd open te zetten.  
 

24 Alle Moeten alle klassen beschikken over een CO2 meter? Neen maar een CO2-meting in het lokaal kan helpen om na te gaan of het lokaal 
voldoende geventileerd wordt. 
Richtprijs CO2-meter: +/-150€. 
 

25 Alle Kan een sanitaire blok voor enkel 1 geslacht opgesplitst 
worden in enkele toiletten met aanduiding ‘meisjes’ en 
‘jongens’? 

In tijden van Covid zijn deze uitzonderingen mogelijk. 

26 Alle Kunnen drinkwaterfonteintjes en drankautomaten nog 
gebruikt worden? 

Enkel vanaf code oranje dienen drinkwaterfonteintjes tijdelijk buiten gebruik gezet te 
worden en dienen alternatieven voorzien te worden. 
 
Voor drankautomaten staat niets specifiek vermeld maar hanteren we hetzelfde 
principe. 

27 Alle Leerlingenvervoer bv. In het kader van extra-
murosactiviteiten, vervoer met een personenauto. 

Het advies wordt gegeven dit in het kader van covid-19 niet toe te laten. 

 


